
Objemová studie  dostavby Vysočina Areny

Zastupitelstvo jednalo o Vysočina Areně
Novoměstští zastupitelé diskutovali na svém za-
sedání 26. dubna o plánu na rozšíření Vysočina 
Areny. Náklady přesahují 300 milionů Kč, město 
by mělo přispět 20 miliony ze svého rozpočtu. Tento 
bod programu tak logicky vzbudil největší zájem 
veřejnosti.  
Plány na přestavbu Areny představil předseda 
Sportovního klubu a šéf českého biatlonu Jiří 
Hamza.  Podle Hamzy je přestavba nutná zejména 
proto, aby byla Arena konkurenceschopná v ev-
ropském měřítku. Současným trendem je prý také 
opouštění od stavění mobilních tribun, které zatě-
žují životní prostředí více než pevné stavby. Těch 
by ve Vysočina Areně mělo přibýt hned několik. 
Jednou z nich je nová krytá střelnice, která by měla 
být při velkých závodech využívána jako presscent-
rum. Ve druhém patře jsou umístěny nové roz-
cvičovací sály a šatny, které by pak také mohly 
sloužit jako VIP prostor. Kvůli logistice by vznikl 
rovněž nový tunel určený pro pořadatele, novináře 
a trenéry, aby se při velkých závodech nemísili s 
diváky. Počítá se také s rekonstrukcí zázemí stáva-
jící budovy pro novináře. Sociální zázemí pro ná-
vštěvníky by mělo vzniknout pod tribunou D a pod 
tribunou A. Přibudou nové kancelářské prostory, 
skladiště a technické zázemí. Největší stavbou by 
měla být nová pevná tribuna. V její horní části 
by mělo vzniknout dvanáct ubytovacích pokojů. 
Tribuna navazuje na stávající, směrem ke Ski ho-

telu. „Pokud se toto podaří realizovat, minimálně 
do roku 2035 bude zázemí Areny tímto vyřešené. 
Pokud se chceme dlouhodobě udržet v pelotonu 
pořadatelů velkých soutěží, je to pro nás nezbytný 
krok,“ dodal Hamza. Podle něj se stavba neobejde 
bez zásadního financování ze strany státu. Přiznal 
ale, že to je v současné době ještě v jednání a ne-
jisté. V následné diskuzi si vzal slovo zastupitel 
Petr Nepustil (Lepší NM), kterého zajímalo, jestli 
je nutné, aby součástí projektu byla stavba celé 
nové tribuny. Podle Jiřího Hamzy je právě nová 
tribuna klíčová. Když se totiž musí stavět tribuna 
mobilní, jsou k tomu potřeba stovky kamionů, 
které přijíždí a odjíždí, což není ekologické ani 
ekonomické. Podle starosty Vlachovic Jana Petra 
by bylo velmi potřeba vybudovat stezku paralelní 
se silnicí na Vlachovice, protože během závodů 
se tudy pohybuje velké množství aut, kol, turistů 
i závodníků. A to v takovém počtu, že situace se 
stává velmi nebezpečnou. Platí to prý nejen během 
pořádaní velkých závodů, ale také v průběhu let-
ních měsíců, kdy je špička turistické sezony. Podle 
starosty Michala Šmardy je cyklostezka věcí spíše 
Nového Města a Vlachovic než Sportovního klu-
bu, který může konat jen na svém majetku. Dále 
dodal, že město v tomto smyslu jedná s CHKO 
a majiteli pozemků. Starosta rovněž připomněl 
plán na rozšíření cyklostezky podél Medinu. 
Projekční práce rekonstrukce Vysočina Areny 

by měly skončit v září 2021. Do konce roku chce 
Sportovní klub ukončit výběrové řízení na stavitele 
a samotné práce by měly probíhat od ledna 2022 
do září 2023, tedy déle než rok a půl. Kolaudace 
je předběžně naplánována na říjen 2023, aby se 
v novém areálu stihlo MS v biatlonu, které by se 
mělo uskutečnit v únoru 2024. Zastupitelé schvá-
lili mimo jiné i dotaci na rekonstrukci pomníku 
Pohřeb v Karpatech. Dotace jsou z Programu 
regenerace městské památkové zóny a většinu 
z nich hradí Ministerstvo kultury. Vedle opravy 
pomníku, který je ve vlastnictví města, pomohou 
dotace především soukromým vlastníkům domů 
na novoměstských náměstích. Důležitým bodem 
jednání byla výroční zpráva o činnosti městské 
policie. Policisté se v minulém roce přestěhovali z 
hasičské zbrojnice do tzv. „staré hotelovky“ na ul. 
Drobného čp. 301. Cílem této změny bylo mimo 
jiné i zlepšení bezpečnosti v domě a jeho okolí. 
Starosta zároveň přislíbil zakoupení nového auta, 
které bude lépe vyhovovat potřebám městské 
policie. Ta často převáží odchycené psy, k če-
muž potřebuje větší nákladní prostor. Policisté 
by ocenili i prostornější část zadních sedadel a 
posuvné dveře. Je to nezbytné zejména pro převo-
zy těžko pohyblivých lidí, kterých stále přibývá.  V 
diskuzi o zprávě si vzal slovo Libor Černý /ANO 
2011/.   

 Pokračování na straně 2
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Anketa zastupitelů: Lyžařské a cyklistické tratě
Jindřich Hauk /TOP 09/ 
V poslední době došlo k prudkému nárůstu cyklistů, a proto je pro bezpečnost všech třeba vybudovat další cyklostezky – přednostně 
z Nového Města na Vlachovice. Minulá zima nám ukázala, jak nedostatečně je zajištěna úprava lyžařských stop. Nové Město by 
mělo vstoupit v jednání, kdo a za jakou cenu bude údržby poskytovat, aby to bylo operativní, pokud napadne sníh, a aby kapacita 
a kvalita stop byla na podstatně vyšší úrovni. S tímto problémem souvisí i dostavba Vysočina Areny. Zde je potřeba jednat se 
Sportovním klubem a dodatkem smlouvy přesně stanovit dny, čas i hodiny, kdy bude areál přístupný občanům a dětem ze Spor-
tovního klubu, které tam letos prakticky neměly přístup, byly vyváženy na Vlachovice a areál obcházely pěšky. Myslím si, že by 
zastupitelé měli vidět hlavně zájmy občanů Nového Města a nedovolit nové ničení prostor kolem Ski hotelu bouráním a dalšími 
stavbami, aby snad jednou za 10 let proběhlo MS v biatlonu. Musím vzpomenout slova pana Hamzy na posledním zastupitelstvu, 
kdy řekl, že byl 5 let po konání olympijských her v Aténách v Řecku a jak smutný byl pohled nad zchátralými sportovišti, která 
neměla již komerční využití. 

Pavel Peňáz /SNK/
Naše krásné město a okolí je centrem turistů z blízkého i dalekého okolí. Může jim nabídnout velkou škálu aktivit. Od vzděláva-
cích, kulturních, volnočasových až k těm sportovním, ke kterým k nám návštěvníci cíleně míří. Narážíme ale na spoustu otázek: 
Udržujeme trasy pro místní nebo cizí? Je lepší projet lyžařskou stopu v úterý nebo v pátek? Chceme trasy pro párkové závody 
místních škol nebo pro mistrovství světa? Proč nemohu do Areny? Má Nové Město ubytovací kapacity? Kde se dobře najím? Je 
bezpečná dopravní situace v okolí Areny? Shodu asi nenajdeme mezi obyvateli, pořadateli, majiteli a investory nikdy. Jako lyžař 
amatér využívám mapu tras a okruhů, která mi říká, kdy a kde projíždí rolba. V posledních letech zavítaly stopy i do místních částí, 
což moc oceňuji i v rámci propojení s okolními obcemi mimo Nové Město. Budu rád, pokud se tato spolupráce podaří naplňovat 
i v budoucnu. Chci poděkovat všem zaměstnancům SK i dobrovolníkům za tuto nelehkou práci. Jde nám přece o spokojenost 
nás i návštěvníků. Aby vybudované okruhy a cesty sloužily nám všem, musíme se občas povznést nad vlastní pohodlí a zeptat se 
sami sebe: Nemohl bych i já přispět ke zlepšení situace, na kterou si zrovna stěžuji?

Tomáš Müller /Lepší NM/
Myslím, že úprava lyžařských stop se v letošní sezoně, a to především díky dostatku sněhu, oproti předchozím rokům zlepšila. 
Nicméně k dokonalosti stále daleko. Nemohu se ubránit pocitu, že kvalita a frekvence úpravy tratí mimo areál Vysočina Areny 
vázne především v době konání velkých sportovních akcí ve Vysočina Areně.  Chápu výjimečnost letošní sezony stran koronavi-
rové situace, kdy byla Vysočina Arena  uzavřena. Při uzavírce Areny  by ale hodně pomohlo, kdyby byla upravena část starých 
tratí, které  by sloužily běžné veřejnosti i mladým členům sportovního oddílu. Je to zároveň dobrá možnost propojení lyžařských 
stop od Vlachovic. Ty v letošní sezoně končily u sněhového zásobníku. Dále  se do oblasti k Černému rybníku muselo jakousi 
pseudostopou plnou štěrku z chodníku a silnice. Prostoru pro zlepšení je stále dost.

Inzerce města
MěÚ NMNM hledá vhodné uchazeče/ky na 
pracovní pozici vedoucí úředník/ce  Odboru 
finančního. Bližší informace k dispozici na 
www.nmnm.cz. 

Setkání padesátníků: 2. 10.
Jelikož v loňském roce bylo připravované se-
tkání z důvodu koronavirové nákazy zrušeno, 
proběhne v letošním roce společné setkání 
ročníků narození 1970 a 1971. Zváni jsou 
nejen rodáci, ale i ti, kteří v našem městě stu-
dovali, žijí, pracují, mají k našemu městu 
blízký vztah. Pokud patříte mezi ně, předejte 
si prosím mezi sebou tuto informaci. Bližší 
informace se dozvíte v příštím Novoměstsku, 
sledujte webové stránky města – kalendář 
akcí https://akce.nmnm.cz/.

Zastupitelstvo jednalo...
Pokračování ze strany 1
Podle Černého je těžké zajistit nepřetržitý výkon 
služby v počtu 8 strážníků. Je jich prý potřeba mi-
nimálně 10. Policie České republiky na to samé prý 
potřebuje 12 lidí. Černý v této souvislosti upozornil 
na to, že prvního května došlo ke snížení počtu 
členů Policie České republiky v Novém Městě na 
Moravě na 16 mužů, což je podle něj velmi málo. 
Zastupitel Dan Sokolíček /ODS/ si vzal slovo a 
řekl, že starosta Michal Šmarda /ČSSD, Lepší 
NM/ by měl vědět, proč chce ministr vnitra Jan 
Hamáček /ČSSD/, který je ze stejné strany, snížit 
stavy policistů v Novém Městě. Michal Šmarda 
odmítl řešit problém jako politickou věc. Podle 
něj se jedná o organizační změny v pravomoci 
Krajského policejního ředitelství. Slíbil, že o celé 
věci bude diskutovat s vedením policie na krajské, 
okresní a městské úrovni a podpořil Černého ná-
vrh na usnesení, ve kterém pak zastupitelé vyjádřili 
nesouhlas se snižováním počtu policistů.

Zastupitelé schválili půjčku z Fondu rozvoje byd-
lení, který má lidem pomoci s rekonstrukcemi bytů 
a bytových domů. Znovu se vrátili také k tématu 
pomníku vojákům Rudé armády, který nebyl rea-
lizován poté, co projekt odmítla Ruská federace. 
Základ pomníku bude nakonec odstraněn a na 
jeho místě bude umístěna lavička, na které si bu-
dou moci odpočinout návštěvníci hřbitova.
Dalším bodem jednání byla informace o změně 
v provozu restaurace v kulturním domě. Prosto-
ry kuchyně budou nově pronajaty provozovateli 
pizzerie. Tím dojde ke zlepšení hospodaření KD 
a zároveň bude zachována potřebná služba občer-
stvení pro návštěvníky prostřednictvím K Clubu.
V závěru jednání vystoupila nová ředitelka Ho-
rácké galerie Věra Staňková. V krátké prezentaci 
představila své plány, včetně společných projektů, 
které už stihla připravit ve spolupráci s městem. 
Vystoupení paní ředitelky odměnili zastupitelé 
silným potleskem. Bylo znát, že většina zastupi-
telstva její plány ocenila.                     
 -kb-
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Článek zastupitele: 
Lyžařské stopy
Lyžařské a cyklistické tratě jsou na Novoměstsku 
v posledních letech věčným tématem. Při úpravě 
lyžařských stop se naráží na pár překážek, které 
nejsme schopni ovlivnit. Nadmořská výška Novo-
městska nezaručuje vždy zimní – bílé podmínky. 
Těžká technika nemůže vyjet vždy, když je bílo. 
Deset centimetrů sněhové pokrývky nic neřeší. 
Spolupracuje se s různými spolky, které dispo-
nují malou technikou (skútry), které koordinuje 
pan Brabec z Mikroregionu. Dalším kritériem je 
nepoškodit zemědělskou a lesní půdu, majitelé 
jsou velmi přísní a vyjednávání jsou velice složitá. 
Uplynulá sezona byla mimořádná. Různé zákazy 
přilákaly na Vysočinu spoustu lyžařů. Ohlasy byly 
vesměs pozitivní, i když negativa se taky našla. 
Je třeba poděkovat všem těm, kteří koordinují 
tuto činnost a hlavně těm, kteří denně ve svém 
volnu sedí za řídítky skútrů a roleb. Těm, co sedí 
po každém tréninku na sociálních sítích a snaží 
se kritizovat, bych doporučil jediné. Zapojte se 
třeba do úpravy lyžařských stop!

Momentálně jsme v období, kdy se rozjela cyk-
listická sezona, proběhl Světový pohár MTB, 
našli se i „houbaři“, kteří se do Ochozy přišli 
podívat. Singletracky mají problém, jelikož na 
Novoměstsku také řádí kůrovec a stává se, že na 
trase běží těžba lesníků. Buďme všichni obezřetní 
a mysleme na své zdraví. Město a SK NMnM se 
velmi dobře stará o cyklotrasy, které mají všechny 
atributy pro vyžití hobíků za řídítky svých strojů. 

 Roman Wolker /Lepší NM/ 

Mobilní svoz objemného odpadu a železa
V Novém Městě na Moravě proběhne ve středu 
dne 9. června 2021 od 6:00 hodin mobilní svoz 
objemného odpadu a železa. Svoz budou pro 
město provádět TS služby s.r.o., Nové Město na 
Moravě.
Svážet se bude: 
objemný odpad, např. starý nábytek (křesla, 
židle, skříně, válendy, sedačky...), podlahová 
krytina (koberce, linolea...), sanitární zařízení 
(umyvadla, toalety…), čistý železný odpad zba-
vený veškerých neželezných součástí a příměsí, 
neznečištěný škodlivinami (kotle, rýny, korytiny, 
staré kusy železa...).
Sváženy nebudou: 
kovové, plastové a skleněné nádoby znečištěné 
škodlivinami, např. od olejů, barev, ředidel,texti-
lní materiál znečištěný škodlivinami, např. staré 
hadry znečištěné barvou, olejem, olověné baterie 
– akumulátory – motocyklové, automobilové, 
nákladní, traktorové, zářivky a ostatní odpad 
s obsahem rtuti,televizory, počítače, notebooky, 
elektrické a plynové sporáky, trouby, mikrovlnné 
trouby, lednice, mrazáky, mixéry, fény, kulmy, 
vysavače apod., vyřazené monočlánky, pneuma-
tiky. Žádáme občany, aby je na svozová místa 

neukládali, k jejich likvidaci slouží sběrný dvůr. 
Veškerý výše uvedený odpad, kterého se chcete 
zbavit, umístěte na sběrná místa nejpozději 9. 
června 2021 do 6:00 hod., poté již nelze další 
odpad na sběrná místa umísťovat. 
Sběrná místa: 
1/ Sídliště – sběrná místa odpadu v těchto loka-
litách budou umístěna u stávajících stánků na 
popelnice/kontejnery určených na zbytkový ko-
munální odpad.
2/ Vilová zástavba a rodinné domky – sběrná 
místa odpadu v těchto lokalitách nebudou řešena 
centrálními sběrnými místy jako v případě sídlišt-
ní zástavby, ale  odpad bude umístěn na vjezdu 
na soukromý pozemek vedle místní komunikace.
3/ Náměstí a jeho nejbližší okolí – v těchto loka-
litách umístí občané odpad u vjezdu do domu 
tak, aby na komunikacích pro pěší byl zajištěn 
průchod v minimální šíři 1 m.
4/ Společné garáže – v těchto lokalitách bude 
svoz řešen 1 sběrným místem vedle příjezdové 
komunikace. Na toto sběrné místo umístí vlast-
níci garáží svůj odpad.
Mimo mobilní svoz je možno odpad likvidovat 
ve sběrném dvoře  v  Soškově ulici 1346.  -kb-

Příspěvky  
na protihluková opatření
Rada města na své schůzi dne 10.5.2021 
schválila dotační program „Zvyšování kvality 
životních podmínek obyvatel města žijících a 
podnikajících trvale podél frekventovaných 
komunikací“, který je zaměřen výhradně na 
projekty podporující realizaci protihlukových 
opatření objektů ve vlastnictví fyzických 
nebo právnických osob, které se nacházejí 
v bezprostřední blízkosti frekventovaných 
dopravních komunikací a dopravních uzlů 
v Novém Městě na Moravě. Podrobnosti 
jsou zveřejněny na úřední desce města a 
na internetových stránkách v sekci dotační 
programy, kde jsou ke stažení i potřebné 
formuláře.  -kb-

Podpora pro novoměstské 
podnikatele

Od prvního června do konce září se každý, kdo 
nakoupí zboží nebo využije služby v označené 
provozovně, může zúčastnit takzvané Novo-
městské losovačky. Stačí odeslat fotku nebo scan 
účtenky na novomestska.losovacka@nmnm.cz 
nebo přinést kopii účtenky do Informačního cent-
ra na Vratislavově nám. Účtenka musí být z obdo-
bí, kdy soutěž probíhá, a minimální útrata musí 
činit 100 Kč. Účtenky budou následně 1x měsíčně 
slosovány. Vyhrát můžete  2 000 Kč, 1000 Kč, 
víno, pivo či šátky s logem Nového Města. Na 

podzim proběhne mimořádné slosování hlavní 
ceny, kterou je 10 tisíc korun.
Gastro podniky by měla podpořit akce nazvaná 
Tour de zahrádka. Od prvního června do konce 
září mohou zákazníci z přihlášených podniků 
sbírat razítka, která získají od obsluhy, orazí-
tkované kartičky pak vyfotit a poslat na FB 
města, nebo s kontaktem a označeným nejlepším 
podnikem vhodit do schránky MěÚ. Vylosujeme 
tři vítěze, kteří získají poukazy do oblíbených 
podniků.  -kb-
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Další investice do Vysočina Areny vzbuzují emoce
V Novém Městě vrcholí debata o rekonstrukci Vyso-
čina Areny a o tom, jaký je její přínos a jaká naopak 
přináší negativa. O připravovaných investicích 
diskutovali příznivci i odpůrci stavby na jednání 
zastupitelstva. Zastupitelé by se měli znovu sejít 
21. června k definitivnímu rozhodnutí o tom, zda 
stavbu podpoří.
Zatímco před deseti lety byla příprava na MS v 
biatlonu provázena téměř výhradně souhlasem 
novoměstské veřejnosti, dnes se ozývají i velmi 
kritické hlasy. Proti rozšíření Areny se v těchto 
dnech dokonce podepisuje petice. Její vznik pod-
pořil mimo jiné světoznámý horolezec Radek 
Jaroš.
Své připomínky shrnuli autoři petice v obsáhlém 
článku, který uveřejnil server www.bezky.net. 
Ten začíná kritikou vedení Areny a Sportovního 
klubu. Podle nich nenaplňují základní funkci 
areálu, ale vše podřizují velkým soutěžím pro 
vrcholové sportovce. Účelem dotací na rozšíření 
běžeckých tratí na Novoměstsku z roku 2011 
přitom mělo být výhradně zkvalitnění infrastruk-
tury pro širokou veřejnost. „Uběhlo deset let a 
veřejnost, na niž bylo ve výše zmíněném projektu 
odkazováno, je až na velmi vzdálené koleji,“ tvrdí 
v textu autoři petice.
Vedení Sportovního klubu ale tento názor odmí-
tá. Podle něj Arena slouží především veřejnosti 
a sportovní přípravě mládeže. Velké sportovní 
akce sportovní vyžití veřejnosti sice omezují, ale 
jen několik málo týdnů v roce. Letošní uzavření 
Areny pro veřejnost bylo reakcí na vládní opatření 
proti covidu a není důvod, aby se v budoucnu 
opakovalo.
Autoři petice kritizují to, že nové investice se ještě 
více zaměřují na vrcholové sportovce. V projek-
tu jim chybí rekonstrukce stávajících prostor 
a orientace na zlepšení zázemí pro veřejnost. 
Razantně naopak odmítají stavbu nové tribuny 

a dalších budov. „Nechtějme být svědky toho, 
jak nám jednou obrovské budovy budou padat 
na hlavy,“ sdělují v textu své obavy.

Financování Areny
Kritici plánovaného projektu mají obavy také z 
příliš vysokých nákladů. Vysočina Arena je tak 
podle nich jedinou novoměstskou průmyslovou 
zónou. Dle jejich názoru nejsou vyváženy stovky 
milionů, které do areálu putovaly z veřejných roz-
počtů, dostatečnými benefity, které by mělo město 
dostávat zpět. Jako příklad uvádějí již zmíněnou 
dotaci z roku 2011. Celkem bylo na rozšíření tratí 
vynaloženo 64 mil. Kč, z čehož pokryla 57 mil. Kč 
Evropská unie, zbytek, necelých 7 mil Kč, hradilo 
město.  Celkové náklady na výstavbu areálu pro 
MS v biatlonu 2013 dosáhly 306 mil. Kč. Na finan-
cování investic se podílelo Ministerstvo školství, 
Kraj Vysočina, NMnM a peníze z Regionálního 
operačního programu. V roce 2018 pak získal 

Sportovní klub dalších 
35 mil. Kč před MS na 
kolečkových lyžích.  
Kritika autorů petice 
se zaměřuje i na to, že 
město ročně vynakládá 
na provoz areálu mi-
nimálně 750 tis. Kč a ne-
inkasuje zároveň dosta-
tečný podíl na ziscích 
z areálu. Za pronájem 
pozemků Sportovnímu 
klubu město dostává jen 
75 tis. Kč na rok.
Tuto bilanci však zpo-
chybňuje i starosta 
města. Podle něj není 
možné počítat s tím, 
že by byl areál ziskový. 
„Před 15 lety město 

každoročně přispívalo na provoz areálu částkami 
přes milion korun ročně. My jsme trvali na tom, 
že investice musí tuto částku snížit. A to se stalo,“ 
vyvrací argumenty starosta a dodává, že to samé 
se týká i případných nových investic. „Nebudeme 
souhlasit s žádnou investicí, která by do budouc-
na znamenala zvýšení finančních požadavků na 
město,“ říká Michal Šmarda jednoznačně.
Autoři petice ale jdou ve svých argumentech ještě 
dál. Plánovaná investice dalších více než 300 mi-
lionů Kč z veřejných zdrojů (20 milionů by mělo 
hradit přímo Nové Město) podle nich nedává jis-
totu, že se zde budou konat vrcholové soutěže i 
v příštích letech. Petiční výbor v této souvislosti 
upozorňuje na to, že v sousedním Polsku, 3 km za 
Harrachovem, se buduje další světový areál, který 
jistě bude hostit SP v běhu na lyžích a biatlonu. 
Jelikož jsou tato dvě střediska blízko sebe, lze před-
pokládat, že se budou v pořádání akcí střídat. „SP 
v běžeckém lyžování se v NMnM konal loni, ale za 
poslední 3 roky byl 2x zrušen,“ uvádějí další argu-
ment proti dostavbě novoměstského střediska.
Je tedy zřejmé, že diskuze o budoucnosti Vysoči-
na Areny budou pokračovat. Z diskuze mezi ne-
spokojenými občany, zástupci Sportovního klubu 
a vedením radnice je zřejmé, že nejde jen o to, zda 
stavět, nebo ne. Důležité bude najít shodu na tom, 
jak má být areál do budoucna provozován a z čeho 
mají být hrazeny náklady na jeho údržbu a provoz.
„Novoměstský areál se stal součástí světového 
špičkového sportu. Biatlon svojí popularitou za-
stínil tradiční běžky, a to změnilo atmosféru mezi 
novoměstskými sportovci. Řadu otázek se vedení 
Sportovního klubu a Nového Města daří vysvětlit. 
Některé odpovědi však občanům stále dlužíme. 
Příležitost k zodpovězení důležitých otázek o 
budoucnosti novoměstského sportu budou mít 
všichni zúčastnění 21. června na zastupitelstvu 
města,“ shrnuje Šmarda svůj postoj k celé věci. 
  -kb-
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Rozhovor s Jiřím Hamzou
Jiří Hamza stojí v čele Sportovního klubu a jeho 
slovo vládne i ve Vysočina Areně. Současnou kri-
tiku, která se na jeho svěřence snáší, odmítá. Při-
pouští ale, že možná trochu podcenil komunikaci 
s novoměstskou veřejností. 

Na Sportovní klub se po letošní zimě snáší kri-
tika, že nebyly dobře upravené tratě. V tomto 
čísle Novoměstska jsme se na tento problém 
ptali zastupitelů a zeptám se i vás. Co mohl 
Sportovní klub udělat lépe?
Do Nového Města přijely letos v zimě desítky tisíc 
lidí a většina si lyžování skvěle užila. Samozřejmě 
že byly uzavřené restaurace, Vysočina Arena, 
hotely a další služby. Komplikací je i nedostatek 
parkovacích míst a další doprovodné infrastruk-
tury. Po letech, kdy byl nedostatek sněhu, a ne-
bylo proto možné do terénu vyjet s rolbami, přišel 
rok se spoustou omezení. V Novém Městě se po-
slední dobou vytvořilo mínění, že Sportovní klub 
má servisovat veškeré zdejší sportovní aktivity. 
To ale přeci není vůbec pravda. My jsme pouze 
jeden z několika dodavatelů, který má běžecké 
tratě na starosti. Celkovou správu tratí zajišťuje 
Mikroregion, a většina organizační práce tak leží 
mimo klub. Je potřeba aktivně jednat s majiteli 
pozemků, přes které tratě vedou, vyřizovat pří-
spěvky od Kraje Vysočina, obcí a podnikatelů, 
zajišťovat menší dodavatele služeb v obcích aj.   
Není to zkrátka jednoduché a není to úkol pouze 
pro Sportovní klub.

I díky Vysočina Areně má Nové Město pověst 
běžkařského centra a každou zimu sem jezdí 
tisíce lidí na běžky. Co tedy s tím?
Musí se sejít všichni, kdo chtějí pomoci, a domlu-
vit se, jak dál. Všude jinde na západě to funguje 
tak, že na úpravu tratí přispívají majitelé penzi-
onů, podnikatelé, obce a samozřejmě i samotní 
turisté. Tímto směrem bychom se, podle mého 
názoru, měli vydat. Sportovní klub pomůže ze 
všech sil, ale je potřeba zapojit i ostatní.

Řada lidí tvrdí, že dříve to Sportovní klub zvlá-
dal lépe. Bylo to tak?
Za komunistů určitě ano. A možná i několik let 
poté. Ale doba se změnila. A s tím se změnily i 
nároky a požadavky lidí. Sportovní klub je pri-
márně zřízen, aby rozvíjel sportovní aktivity a 
zajišťoval servis majetku, který k tomu přímo 
slouží. My dnes přitom spravujeme singletracky, 
pumptracky, část běžeckých tratí. Pro město je to 
samozřejmě výhodnější, než najímat soukromé 
firmy, ale zároveň je to práce, která by měla být 
nad rámec běžné činnosti klubu, a je jí dneska 
zkrátka už strašně moc.

Tratě tedy nejsou vaším majetkem a mohl by 
se o ně starat někdo jiný?

Snažíme se to zvládnout. Jakmile se něco ode-
hraje v Ochoze a v jejím okolí, všichni mají 
pocit, že za to může Sportovní klub, ale tak to 
není. Přitom Sportovní klub dostává od města 
v současnosti menší příspěvky na činnost než 
před 18 lety. Problém asi je v tom, že jsme to 
dostatečně nevysvětlili veřejnosti, a dochází tak 
k nedorozuměním.

Plánujete rozsáhlou rekonstrukci Vysočina 
Areny. Město by vám na ni mělo přispět až 20 
milionů. Co za ty peníze dostane? Nemohlo by 
je investovat lépe, třeba do opravy silnic, nové 
smuteční síně či jiných potřebných staveb?
Politické priority si musí radnice určit sama. 
Do toho určitě nechci mluvit. My se jen město 
snažíme přesvědčit, že náš projekt je dobrý. Re-
konstrukce Areny, která vyjde zhruba na 380 
milionů, bude hrazena ze státních, krajských 
a městských dotací se spoluúčastí SK NMNM. 
Dotační program bude pravděpodobně nasta-
ven tak, že část peněz musí hradit Nové Město 
jako povinnou spoluúčast, stejně jako u jiných 
dotovaných sportovních objektů v celé ČR. Ale 
ta celková investice zůstane zde. Je to asi stejné, 
jako když město přispěje na nové fotbalové hři-
ště, Orlovnu, atletický stadion nebo Sportovní 
halu. K čemu ty peníze budou sloužit? No přeci 
ke sportování. Ale zároveň samozřejmě platí, že 
způsob využití musí být nějak organizován. Větši-
nu času zaberou organizované tréninky, příprava 
nebo závody. My se navíc snažíme, aby každou 
volnou chvíli mohla areál využít i neorganizovaná 
veřejnost, která si jde jen tak zasportovat. To ne-
bývá u velkých areálů zase tak běžné. Město za 
těch 20 milionů bude mít sportoviště, které mu 
přináší obrovskou reklamu a věhlas po celém 
světě. Vysočina Arena je navíc zařazena mezi 7 
Národních sportovních center, což jsou centra 
určená pro pořádání významných sportovních 
akcí. NMNM je centrem pro běžecké lyžování, 
biatlon a horská kola. Veškeré velké soutěže jsou 
navíc garantovány jednotlivými svazy.

Není to trochu drahý věhlas? Pro některé lidi 
je přece jen důležitější stav ulic, než to, že se o 
městě mluví například v Německu.
Tomu já rozumím. Chápu, že lidé jsou různí, a ti, 
kteří dávají přednost třeba kultuře, nemusí ocenit 
Světový pohár v biatlonu. To nerozporuji, ale je 
to otázka určení si priorit v rámci demokratické 
diskuze. Já to vidím tak, že když se nebude dělat 
rekonstrukce Vysočina Areny, město ušetří 20 
milionů, ale přijde o dalších 360. Areál je sice 
majetkem Sportovního klubu, ale ten jej nesmí 
prodat bez souhlasu města. Čili areál tu zůstane 
a bude sloužit sportu v Novém Městě.

Mnoho Novoměšťáků má ale poslední dobou 
pocit, že do areálu u Ski hotelu nemají takový 
přístup jako dříve. Čím to je?
Vždyť lidé tam mohou chodit velice často. Trénují 
tam členové Sportovního klubu, to jsou přeci 
všechno Novoměšťáci. Letošní rok je výjimečný 
tím, že jsme museli dodržet vládní nařízení v 
souvislosti s koronavirem. To samozřejmě ne-
těší nikoho. 

Z rozpisu na stránkách Vysočina Areny vy-
plývá, že veřejnost na tratě může ráno, kolem 
oběda a večer. Nejlepší časy jsou vyhrazeny pro 
tréninky Sportovního klubu…
A tak to prostě musí být. Snažíme se omezit 
přístup veřejnosti co nejméně, ale sportovní 
příprava mládeže je zkrátka prioritou číslo jed-
na. Děti v oddílech mají přednost před turisty 
a rekreačními sportovci. Tak je to na všech sta-
dionech a klubových areálech na světě. A je to 
tak dobře. Sportovní klub je ale také veřejnost. 
V současnosti máme asi 300 členů a většina z 
nich je z Nového Města. Navíc nezapomeňte, 
že Sportovní klub byl založen proto, aby rozvíjel 
sportovní aktivity. A to tedy děláme. 
 Pokračování na straně 6
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Plánované uzavírky v Novém Městě
Od 3.5.2021 do 25.8.2021 bude uzavřena část 
místní komunikace v ulici Drobného v Novém 
Městě na Moravě, a to v úseku mezi ulicemi 
Smetanova a Výhledy. Důvodem je rekonstrukce 
komunikace, kanalizace, VO a chodníků. Ob-
jízdná trasa není stanovena.

Úplnou uzavírku čeká okružní křižovatka v ul. 
Masarykova (od křižovatky ul. Malá – Hornická) 
7.6. až 7.10.2021. V rámci této uzavírky bude v 
cca od 7.6. do 18.6. překopána ul. Masarykova 
pro stavbu kanalizace, tj. v tomto období bude 
uzavírka ul. Masarykova už od obchodního 

domu Penny.
 Úplná uzavírka bude v ul. Hájkova (slepý konec 
nahoře – po kanalizaci) zhruba od konce května 
až do konce září (bude realizováno průběžně dle 
kapacit zhotovitelů).

Od 17.5.2021 do 31.7.2021 bude uzavírka v 
odbočce z ulice Sportovní k boční bráně kato-
lického hřbitova.

 Od 24.5.2021 do 1.8.2021 v ul. Leandra Če-
cha od křižovatky s ul. Makovského směrem ke 
Klečkovskému rybníku bude omezení provozu. 

Od 1.7.2021 do 1.8.2021 bude úplná uzavírka v 
místě před vstupem do areálu II. ZŠ.
Od 2.7.2021 do 17.9.2021 bude uzavírka v ulici 
Nečasova u příjezdu k Jelínkovu mlýnu a RD 
čp. 328.

Může dojít k mírné úpravě těchto termínů  
v závislosti na konkrétním postupu prací, 
případných komplikacích apod. Aktuální informace 
naleznete na webu města www.nnm.cz

Rozhovor s Jiřím Hamzou
 Pokračování ze strany 5

Zcela uzavřená je Arena pouze 14 dní během Svě-
tového poháru v biatlonu, týden kvůli Zlaté lyži 
a týden během poháru horských kol. A všechny 
svěťáky se jen málokdy sejdou během jednoho 
roku. Jinak tam může přijít kdokoliv kdykoliv 
zcela zdarma. To znamená, že pro veřejnost je 
Arena otevřená minimálně 90 % času, mezi ve-
řejnost je potřeba zařadit sportující a trénující 
členy SK NMNM. Upřímně, takhle otevřeně to 
nefunguje nikde jinde na světě.
 
Například v zimě jsou ale ve Vysočina Areně 
téměř každý víkend nějaké akce. Tím pádem 
má veřejnost i členové klubu smůlu, nebo ne?
Ale to jsou závody, krajské, republikové, pro děti. 
Komerčních akcích je skutečně minimum. Ro-
zumím, že někomu vadí vrcholový sport a velké 
podniky, kdy je Arena zcela uzavřena. Ale v tomto 
případě, o kterém mluvíte, se jedná o malé akce, 
které nikoho neomezují. Menší závody navíc 
neznamenají kompletní uzavření areálu a lidé 
se mohou přijít na závody podívat, projíždět na 
tratích v okolí areálu a podobně. Areál se uzavře 
na pár hodin a pak zas mohou lidé lyžovat.

Předsedou Sportovního klubu jste už řadu let. 
Zároveň jste ale také šéfem Českého svazu bi-
atlonu. Není to trochu střet zájmů?
Vůbec ne. Tam není rozpor. Beru to tak, že je 
naším novoměstským úspěchem, když se jeden 
z nás stane šéfem svazu. A je naším českým 
úspěchem, když se jeden z nás stane významným 
představitelem IBU nebo FIS. Funkce předsedy 
Sportovního klubu je volená. Když bych to neměl 
dělat, tak nebudu, nemám s tím problém. Rád 
jsem pro klub pracoval pod vedením Pepy Kršky 
nebo Ladislava Slonka. Klidně budu pomáhat 
jinému předsedovi, kterého si členové vyberou. 
 

Já jen, že mám trochu pocit, že ve Vysočina 
Areně hraje prim biatlon, nebo se mýlím? Mů-
žete s čistým svědomím říct, že hájíte stejně 
zájmy Sportovního klubu jako zájmy českého 
biatlonu?
Ze sta procent, a to si nenechám nikdy zpo-
chybnit. Biatlon vůbec neprotěžuji a má zcela 
stejné podmínky jako například běžecké lyžování, 
to vám garantuji. Biatlon je dnes populárnější, 
lidi víc baví a vzbuzuje větší emoce. Ale biatlon 
je populární po celém světě, to není problém 
Nového Města. Stojím si za tím, že je dobře, že 

Nové Město se tímto vývojem nenechalo zasko-
čit a pružně na něj zareagovalo. Díky tomu je 
dnes stále ve hře, a to i v běžeckém lyžování a 
horských kolech.

Na jednání zastupitelstva jste řekl, že rekon-
strukce areálu je nutná k tomu, aby Vysočina 
Arena byla i nadále konkurenceschopná ve 
světovém měřítku. Jak zpříjemníte pobyt v 
Areně Novoměšťákům?
O tomto intenzivně jednáme se starostou a zá-
stupci města. Radnice má docela jasné poža-
davky. Komfort každodenního návštěvníka se 
výrazně zlepší. Počítáme například s tím, že 
bychom vybudovali sociální zázemí, kde by se 

lidé mohli převléknout či osprchovat. Ale je třeba 
si uvědomit, že není možné, aby to bylo zadarmo.
 
Hovořil jste o přínosu areálu pro místní podni-
katele. Zároveň tam ale chcete vybudovat nové 
ubytovací kapacity. Občerstvení také dodávají 
externí firmy, ne ty novoměstské. Není to tedy 
protimluv?
Chceme vybudovat dvanáct dvoulůžkových 
pokojů pro sportovce. To nikomu nekonkuruje. 
Mládežnický sport potřebuje jednoduché ne-
komerční a levnější zázemí. Když se v Novém 
Městě pořádá Světový pohár v biatlonu, tak jsou 
obsazené hotely v okruhu šedesáti kilometrů od 
Areny. To jsou tisíce lidí, kteří přinášejí peníze 
několika sektorům ekonomiky. Přínos Vysočina 
Areny je tedy velký, a to platí pro celý Kraj Vyso-
čina. A co se občerstvení týče, tady prostě není 
firma, která by byla schopna zajistit catering pro 
tři tisíce lidí. Takových firem je v republice, co by 
na prstech spočítal. Prostor pro místní podnika-
tele je ale i tak velký.
 
Na zastupitelstvu jste také apeloval na Novo-
měšťáky, aby Vysočina Arenu brali jako naši 
společnou věc. Nešlo by to podpořit třeba tím, 
že by měli lidé například slevu na vstupné?
Když je tu Světový pohár v biatlonu, rozdáme 
Novoměšťákům zhruba dva tisíce lístků. Vstu-
penky navíc dostává každý, kdo ve Sportovním 
klubu pracuje a na závodech se nějak podílí. Ve 
finále je na závodech 20 tisíc lidí, z toho pět ti-
síc zadarmo. Snažíme se v tomto lidem maxi-
málně vycházet vstříc. Možná bychom mohli 
společně s městem a místními spolky pořádat 
více společných akcí. V klubu jsme připraveni na 
spolupráci. O osudu rekonstrukce ale nakonec 
stejně budou rozhodovat zastupitelé a já budu 
samozřejmě rád reagovat na jejich připomínky. 
Je tedy na nich, aby zhodnotili, jaký má Arena 
přínos pro město. Ten návrh jsem tam osobně 
prezentoval, udělal jsem, co jsem mohl, a uvidí-
me, jak to dopadne. -kb-
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Vzpomínky na válku jsou stále živé
I letos překazil oslavy konce války Covid 19 a tak 
jsme si o tehdejších událostech alespoň pohovořili 
s autorem knihy Osvobození Žďárska Ondřejem 
Červeným.

Napsal jste knihu o válečných událostech na 
Žďársku. Čím je z tohoto hlediska náš kraj 
zajímavý?
Už bylo mnohokrát napsáno, že na mnoha 
místech tu byly doslova ideální podmínky pro 
podporu odboje a později partyzánského hnutí. 
Během posledních válečných dnů tady došlo 
k mnoha stěžejním událostem, ať jde o různé 
partyzánské akce či revoluční události spjaté s 
květnovým povstáním. Nejednalo se však jen o 
květnové povstání, nouze o dramata zde neby-
la během celé války. Mnohokrát tu zasahovali 
členové gestapa a během zimy 1944 – 45 také 
různé protipartyzánské oddíly. Za dobu, co se 
touto problematikou zabývám, jsem narazil na 
množství velmi zajímavých příběhů.

Kdybyste měl možnost být tu tehdy osobně, 
kam byste se šel na konci května 45 podívat, 
kam naopak raději ne a proč?
Určitě bych chtěl být na mnoha místech sou-
časně a mít s sebou kvalitní kameru či fotoaparát. 
Bylo by skvělé dokumentovat nekonečné prou-
dy ustupujících německých jednotek valících 
se Jimramovem, sledovat prvomájové události 
v odlehlé Polomi či podrobně dokumentovat 
jednání revolučního národního výboru ve Velkém 
Meziříčí. 

Jedním ze specifik zdejších končin je paralelní 
působení západního a východního odboje. 
Souhlasíte? Lišily se už tehdy nějak ve svých 
metodách?
Je pravda, že odbojové sítě se zde překrývaly a 
mnohdy došlo i na vzájemnou rivalitu. Parašutis-

té vyslaní z Velké Británie měli zpravidla zpravo-
dajské úkoly či fungovali jako prostředníci mezi 
Londýnem a špičkami domácího odboje. Výsadky 
vyslané z území SSSR měly jasně dané priority, 
mezi něž patřila zpravodajská činnost, diverzní 
akce, podchycení někdejších zajatců a okrajově 
též politická činnost. Sovětských výsadků bylo 
v rámci celé Moravy shozeno několik desítek a 
dodnes se k většině z nich podařilo získat pouze 
minimum oficiálních informací. Operovali tu jak 
vojenští zpravodajci podléhající GRU, tak opera-
tivci ze složek Státní bezpečnosti. Jejich metody 
se samozřejmě lišily v závislosti na konkrétních 
úkolech a aktuální situaci v operační oblasti. 
Sovětským desantům bývá někdy vyčítána pří-
lišná tvrdost až bezohlednost.

Jaké bylo splečenské ovzduší na konci války? 
Už bylo cítit soupeření Východu a Západu?   
Celý svět byl v euforii z konce války. Lidé měli 
dost šesti let strádání a utrpení a chtěli žít. Poté, 
co se podařilo porazit Němce, Japonce a jejich 
spojence, chtěli všichni věřit tomu, že už se nic 
podobného nikdy nebude opakovat. Pojistku 
měla představovat atomová bomba, nicméně tato 

výhoda byla brzy ztracena. I v našich podmínkách 
došlo k obrovským změnám. V některých krajích 
došlo k vystřídání obyvatelstva, vláda se snažila 
co nejrychleji obnovit pořádek a prosperitu. S 
trochou nadsázky bych si troufnul říci, že Čes-
koslovensko na podzim 1945 bylo úplně jinou 
zemí než na podzim 1938.

Jsou stále lidé, aktéři tehdejších událostí, na 
které se zapomíná a kteří by si naši pozornost 
zasloužili?
Pozornost si zaslouží každý, kdo se alespoň 
pokusil udělat něco pro vlast. Nemusel zrovna 
vyhodit do vzduchu muniční vlak, stačilo jakko-
liv se zapojit. Často bylo prospěšnější riskovat 
život při přechovávání a zásobování partyzánů, 
než zpoza stromu střílet na ustupující kolonu. 
Ale i takové akce patřily ke koloritu této doby. 
Dnes jsou různé události z konce války nebo par-
tyzánské činnosti často hodnoceny jako zbytečné 
či kontraproduktivní. Snažím se na tyto sedm 
desetiletí staré věci nedívat dnešníma očima. Ti 
lidé tehdy prožívali úplné jiné příběhy, stejně jako 
jinak vnímali aktuální reálie své doby. Mnoho z 
nich se chtělo pomstít za své příbuzné a známé, 
jiní chtěli dostát vojenské přísaze nebo alespoň 
v posledních chvílích války nějakým způsobem 
odčinit potupu mnichovské dohody. Některé z 
těchto pohnutek jsem jako člověk schopen po-
chopit, jiné jsou pro mě hůře akceptovatelné. 
Každopádně se ale snažím je spíše objektivně 
popsat, než abych je hodnotil. Jak už jsem říkal 
na začátku, každý, kdo něco udělal pro vlast, by 
neměl být zapomenut. A není rozhodující, zda 
bude jeho jméno napsané v nějaké knížce, nebo 
bude jeho fotka na panelu v muzeu či na poličce 
v bytě jeho potomků.
 - kb-

Místo kroužku napiš knížku:  Literární výzva projektu MAP II
Od loňského podzimu děti nemoh-
ly navštěvovat žádná volnočasová 
zařízení. V projektu MAP II jsme 
se proto rozhodli vyhlásit literární 
výzvu.
Princip spočíval v tom, že si děti vygenerovaly tři 
náhodná slova a mohly vytvořit libovolný literární 
útvar. Do výzvy se zapojily děti od 7 do 16 let. 
Sešly se nám básničky, pohádky, dobrodružné 
příběhy, obrázky. Všem autorům děkujeme a vám 
přinášíme krátkou ukázku z básně Polednice od 

Kristýny Petrové. Vygenerovala si slova Poledni-
ce, ibišek, závist. Posuďte sami, jak se se slovy 
popasovala. My jsme byli nadšení. A jestli vás 
zajímá, jak to s Polednicí dopadlo, klikněte na 
https://noviny.nmnm.cz/, kde si můžete přečíst 
také další příspěvky.

U lavice dítě stálo, 
s Polednicí si tam hrálo. 
To by se ta báseň dobře poslouchala,
kdyby Polednice lépe vypadala.
Maminka by s ní sedla k dobrému čaji,
pokecaly by, jak se zrovna mají.
Matka už syna nezardousí, 

po pár lekcích zdvořilá být musí. 
Z knihy si vypůjčím Polednici, 
začněme plastikou v nemocnici.
Bude krásná, závidět ji bude každý,
od teď radši mejdany místo vraždy. 
Čekali jsme s Polednicí před sálem,
dvě sestry a doktor omdleli málem.
Doktor z plastiky se modlil, ať nejdeme  k němu, 
zkoušel si s kolegou prohodit směnu.
Po loknutí whisky a modlitbičce,
připlížil se za námi po chodbičce.
Prý plastika nemá cenu, 
zde nejde provést žádnou změnu.

 Lenka Šmardová
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Richard Zeman skončil na lavičce Vrchoviny 
Richard Zeman již není hlavním trenérem novo-
městských fotbalistů. Odešel na vlastní žádost, 
před fotbalem dal přednost své rodině. Velký podíl 
na jeho rozhodnutí mělo také nedohraní letošní 
sezony z důvodu koronavirové pandemie. Opa-
koval se tak stejný scénář z loňského roku. „Během 
dlouhé covidové pauzy ve mně uzrála myšlenka, 
dát si od trénování přestávku. Za tři půlsezony 
se stihlo odehrát 12 utkání z 51, vypadl jsem z 
fotbalového rychlíku a trenérská vášeň ze mě po-
stupně vyprchala. V Novém Městě jsem devět let, 
áčko se posunulo z chvostu krajského přeboru 
do třetí ligy a s hráči se mi doposud spolupracuje 
výborně. Nicméně cítím, že já i klub potřebujeme 
změnu. Chci se teď věnovat rodině, dcera má 11 
let, rok nebyla ve škole a nechci, aby propadla 
digitálním nástrahám. Těším se na volné víkendy 
a na to, že v létě pojedeme na dovolenou, kdy se 
nám bude chtít,“ poznamenal ke svému odchodu 
Richard Zeman. V Novém Městě přitom strávil 
více než 8 let. Ve funkci hlavního  trenéra ho na-
hradí Pavel Procházka. Šestapadesátiletý kouč  
a bystřický rodák naposledy působil u dorostu 
v Blansku. K tomu vedl mládež v FC Vysočina 
Jihlava či fotbalisty Žďáru. Má za sebou i půl roku 

jako asistent u prvoligové Jihlavy. Vedení klubu se 
přitom pro Pavla Procházku rozhodlo na základě 
jasně stanovených cílů. „V nejbližších letech nás 
čeká přestavba či omlazení týmu. Vedení věří, že 
Pavel Procházka je pro tento úkol ten správný. Ob-

rovské zkušenosti a zároveň velký přehled o muž-
ském a především mládežnickém fotbale dávají 
předpoklad pro zvládnutí tohoto cíle. Jsme si jisti, že 
jdeme správným směrem,“ uvedl na adresu nového 
lodivoda předseda klubu  René Horakovský.  -mah-

Pavel Procházka: Hlavní cíl je udržet třetí ligu  
První tréninky pod vedením nového kouče Pavla Procházky mají za sebou novoměstští fotbalisté. Ten převzal žezlo po Richardu Zemanovi a vedení 
třetiligového mužstva pro něj představuje velkou výzvu. Jako plus bere také vzdálenost mezi naším městem a Bystřicí, odkud pochází a kde stále 
žije. Těžit přitom může ze svých dlouholetých trenérských zkušeností, především pak v mládežnických kategoriích. „Většinu kluků v týmu dobře 
znám. Spousta jich prošla mládeží v Jihlavě, jiné znám z působení v konkurenčních týmech. Těch, s nimiž jsem dosud neměl tu čest, není mnoho,“ 
poznamenal v rozhovoru pro Žďárský deník Pavel Procházka. Hlavní cíl pro nadcházející sezonu si vytyčil udržení Moravskoslezské fotbalové ligy. 
„Jde o těžkou a náročnou soutěž, s níž se v předchozích  třech letech tým popasoval velice dobře. Byť se poslední dva ročníky  nedohrály, mužstvo 
v nich obstálo,“  uzavřel Procházka.  -mah-

Ko – Ko – Ko – Ko – běh
V neděli 18. dubna se pod hlavič-
kou novoměstského atletického od-
dílu konal běžecký závod nazvaný 
Kontrolní kolo Korunou za korony. 

Uskutečnil se týden po plánovém termínu tra-
dičního běhu Korunou za korunu, kterému vy-
stavila stopku epidemiologická opatření. Závod 
se tak běžel v individuálním režimu. Od přípravky 
po kategorii dospělých. V ženách měla nejrych-
lejší čas v cíli Monika Tomanová, v mužích zvítězil 
Petr Bezchleba.                                   -hub-, -mah-
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Výsledky soutěže 
Kilometrová výzva
Český florbal pořádal Kilometrovou výzvu, do 
které se zapojili také novoměstští florbalisté. 
Ti táhli za jeden provaz s ostatními oddíly na-
šeho kraje. Vysočina společně s Jihočeským 
krajem nakonec obsadila 3. místo. Společně 
zdolaly 1 565,8 km. Na 1. místě se umístil 
Florbalový region Královéhradeckého a Par-
dubického kraje (3 073,4 km). Na 2. místě 
se díky náskoku 172,1 km umístil Florbalový 
region Ústeckého a Libereckého kraje. -mah-

Provoz v Cyklo areně 
Vysočina
Všechny stezky v Cyklo areně jsou sjízdné. 
Výjimkou je horní část červeného okruhu, 
který je dlouhý 7 km a v jehož horní části 
probíhá těžba kůrovcového dřeva.  Uzavřená 
část je přehledně zveřejněna na serveru mapy.
cz. Více informací včetně pravidel provozu se 
zájemci dozví na webu www.vysocina.bike. 
 -mah-

Ohlédnutí za závody  
SP horských kol 
V termínu 14. – 16. května hostilo Nové Město 
závody SP horských kol. Páteční program patřil 
disciplíně short track. V ženském poli se jeho 
vítězkou stala americká závodnice Haley Batten. 
Jediná Češka na startu Jitka Čábelick dojela na 
28. pozici.V mužském pelotonu zvítězil Nizoze-
mec Mathieu van der Poel, první patnácku jezdců 
uzavíral český reprezentant Ondřej Cink. Sobotní 
dění patřilo nejmladším závodníkům – juniorům 
a juniorkám. Celkem odstartovalo 210 závodníků 
z 29 zemí, včetně 31 českých nadějí. Závody ale 
ovládli švýcarští bikeři, když získali první dvě 
místa v obou kategoriích. V českých barvách za-
zářila na 9. místě Aneta Novotná, stejnou pozici 
vybojoval také nejlepší český junior a novoměst-
ský rodák Filip Konečný. Druhé kolo SP vyvrcho-
lilo nedělními závody elitních kategorií. Závod 
žen vyhrála po suverénním výkonu francouzská 
bikerka Loana Lecomte, čímž navázala na svůj 
triumf z úvodního podniku seriálu, který se jel v 
německém Albstadtu. Nejlepší z Češek Tereza 
Tvarůžková skončila na 29. místě. Domácím fa-
noušků udělal radost Ondřej Cink, který v muž-
ské elitní kategorii dojel na výborném 4. místě. 
Zopakoval tak umístění z Německa. S minutovým 
náskokem  zvítězil britský biker Thomas Pidcock.
 -mah-

Nevyčerpané vstupenky 
na SP budou platné 
 v roce 2022  
Letošní představení nejlepších bikerů se 
v našem městě opět uskutečnilo bez diváků. 
Kdo si však v předprodeji zakoupil vstupenky, 
nepřijde zkrátka. Zůstavají totiž v platnosti 
na další rok. Závody SP horských kol se 
v Novém Městě opět pojedou v  termínu 13. 
– 15. května 2022. Harmonogram víkendu 
by měl zůstat neměnný a tradiční. To zna-
mená, že  v pátek se uskuteční závody v short 
tracku elitních kategorií mužů a žen, v sobotu 
závody v disciplíně cross-country kategorií 
juniorů a U23 + veřejné závody a v neděli 
poté elitní závody v cross-country mužů a 
žen. Permanentky zakoupené v předprodeji 
do konce roku 2019 (vstup na 3 dny, pátek 
– neděle) mají i nadále stejnou platnost: tedy 
od pátku do neděle. Instrukce, jak naložit se 
vstupenkami zakoupenými na jednotlivé dny, 
které byly v prodeji od 3. do 20. září 2020, 
jsou zveřejněny na webu www.mtbnmnm. cz.  
 -mah-

Fotbalové soutěže 
byly odpískány 
Na začátku května vynesl výkonný výbor Fot-
balové asociace ČR krutý soud. Kvůli pandemii 
koronaviru totiž rozhodl o ukončení amatérských 
soutěží od třetí ligy níže, včetně mládežnických 
soutěží. Tím pádem se nedohrála již druhá sezona 
v řadě. „Asociace v posledních hodinách odpíska-
la další mládežnickou a amatérskou fotbalovou 
sezonu. Pandemie si s námi všemi opět zahrála. 
Dopad to mělo nejen na hráče a trenéry, ale také  
na fanoušky a sponzory. Je to k vzteku, ale nedá 
se nic dělat,“ komentoval rozhodnutí již bývalý 
kouč Vrchoviny Richard Zeman. Hodně naštvané 
bylo také vedení rezervního týmu mužů, který měl 
našlápnuto k postupu z 1.A třídy. „Tahle situace 
bude mít velký vliv na fotbal, který nebude po-
zitivní. Spousta hráčů na malých městech, ale i 
vesnicích skončí. To mě mrzí mnohem více než 
nějaký postup,“ přiznal hlavní trenér rezervy Petr 
Follprecht.  -mah-

Florbalisté už trénují
Od 17. května se otevřela i vnitřní sportoviště, 
tudíž Orli na nic nečekali a začali s organizovaný-
mi tréninky ve Sportovní hale. Platí přitom, že 
hráči dbají všech nařízení a dodržují potřebná 
pravidla. V květnu přitom ještě dobíhala oddílová 
běžecká výzva, kdy se každý den bojovalo o to, 
kdo z hráčů uběhne více kilometrů. Do finále 
se probojoval junior Radim Lempera a mladší 
žákyně Terezka Grecová. Vedle tréninků se flor-
balisté již těší na letní turnaje a soustředění.  
 -tom-, -mah-

Atleti v plném tréninku 
Od pondělí 17. května se naplno rozeběhly tré-
ninky pod hlavičkou novoměstského atletického 
oddílu. Prozatím se trénuje dvakrát týdně, a to 
vždy v pondělí a pátek na atletickém stadionu. 
Vstřebávání pravidelných tréninkových dávek 
zpříjemnila běžecká akce ZasRuneCup, která 
se uskutečnila v pátek 21. května. Šlo o výběh 
do vršku od kaple U Jáníčka ke dvěma lipám.  
 -hub-, -mah- 

NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2021 9

SPORT



Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 9. 4. Tereza Rochová
 13. 4. Tobiáš Kunc
 19. 4. Michal Kikuš
 19. 4. Jakub Nejedlý
 20. 4. Beáta Prchalová
 27. 4. Natálie Večeřová
 28. 4. Valentýna Nekvindová
 3. 5. Elena Albertová
jubilanti
 2. 6. Marie Synková 88 let 
 3. 6. Zdeňka Loubová 91 let 
 6. 6. Blanka Krupicová 92 let 
 7. 6. Ludmila Řezníčková 75 let 
 9. 6. MUDr. Oldřich Stoupenec 86 let 
 10. 6. Irena Jinková 85 let 
 11. 6. Oldřich Konečný 85 let 
 11. 6. Marie Novotná 86 let 
 12. 6. Věra Papšová 86 let 
 15. 6. Libuše Burešová 90 let 
 15. 6. Věra Řehulková 87 let 
 18. 6. Ladislav Svoboda 86 let 
 23. 6. Jaroslav Lempera 88 let 
 27. 6. Ludmila Doležalová 75 let
úmrtí
 13. 4. Jaroslav Trojan (Radňovice, 1934)
 18. 4. Jaroslav Roháček (Bobrová, 1938)
 21. 4. Božena Řehůřková (Křídla, 1938)
 26. 4. Valerie Holečková (Branišov, 1935)
 26. 4. Jaroslav Kunc (Tři Studně, 1949)
 29. 4. Jitřenka Šišková (Řečice, 1935)
 1. 5. Ing. Jiří Hron (NMnM, 1943)
 1. 5. Jan Pejchal (Olešná, 1943)
 4. 5. Ing. arch. Nina Stehlíková 
   (NMnM, 1938)
 5. 5. Františka Pejchalová (Olešná, 1943)
 5. 5. Marie Topinková (NMnM, 1946)
 7. 5. Anna Hlávková (Moravec, 1948)
 8. 5. Pavel Kyselý (Líšná, 1969)
 11. 5. MUDr. Petr Lukáš (NMnM, 1955)
 12. 5. Aleš Mrázek (Slavkovice, 1943)
 13. 5. Jaroslav Vetešník (Olešná, 1961)

Stomatologická pohotovost

Významná výročí

5.6.2021 MUDr. Rostislav Kozák
Zahradní 271, Bystřice n. P., 725 973 905
6.6.2021 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
12.6.2021 MUDr. Tomáš Kreisler
Bezručova 23, Žďár nad Sáz., 724 388 249
13.6.2021 MDDr. Ludmila Leupoldová
Dům zdraví, Velké Meziříčí, 720 152 158
19.6.2021 MDDr. Radek Moravec
Studentská 1694/7, 59101, Žďár n. Sáz., 
771 172 334
20.6.2021 MUDr. Irena Musilová
Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
26.6.2021 MDDr. Petr Novotný
Poliklinika ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, Žďár n. 
Sáz. 566 643 012
27.6.2021 MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo nám. 8, Velká Bíteš, 566 531 645

19.6.1876 narodil se v NMnM Rudolf Litochleb, starosta 
NMnM (1926–1945), významný kulturní činitel – 
spoluzakladatel Sokola, pěvecký  spolek Smetana, 
145. výročí narození (zemřel 27.5.1945 v NMnM). 
26.6.1906 narodil se v NMnM prof. ing. Aleš Bláha, 
odborník v elektrotechnice, autor řady patentů, 
prof. slovenského VUT, 115. výročí narození (ze-
mřel 19.4.1986 v Brně).
30.6.2011 zemřela v NMnM Věra Večeřová, první 
profesionální pracovnice Horáckého mu-
zea, 10. výročí úmrtí (narozena 4.6.1923).

Květen v Horácké galerii: Otevřeno!

Začátek května přinesl dlouho očekávanou zprávu: 
muzea a galerie konečně mohou otevřít své brá-
ny veřejnosti, i když zatím bez organizovaných 
návštěvnických skupin. Horácká galerie tak za-
hájila opětovný provoz v úterý 11. května. Pro 
velký zájem prodloužila výstavy Letem Bornovým 
světem, Na houby! a CHKO v proměnách času, 
reflektující 50 let existence Chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy. Zpřístupnila také své ná-
dvoří, vybavené stolečky a lavičkami. Hledáte-li 
v centru města hezké místo pro odpočinek nebo 
klidné setkání s přáteli, přijďte si k nám posedět!

Otevírací rituál s performerem Matějem 
Kolářem
Do poslední chvíle to bylo utajované překvapení. 
HG RESTART aneb rituál, kterým se v úterý 11. 
května odpoledne Matěj Kolář pokusil navždy od-
čarovat nouzový stav, sledovalo před Horáckou 
galerií asi 60 lidí. V performanci připomínající 
pohanské obřady Matěj rozezněl housle i flétnu, 
zapaloval ohně do všech čtyř světových stran, roz-
hazoval skořápky měkkýšů, lámal větve či nechal 
vlát látky a igelity v silném větru. Ve foyer galerie mu 
pak zvukově sekundoval kurátor výstavy Na hou-
by! Jakub Orel Tomáš, vybaven originálním a inter-
aktivním houbovým mixerem. Oba se tak postarali 
o netradiční opětovné otevření Horácké galerie. 

Novinky ve výstavních sálech
Několik měsíců v lockdownu nezabránilo v pří-
pravě pestrých akcí na letošní léto. Určitě si z nich 
každý vybere. Kurátorka Petra Mrkosová připravi-
la výstavu Vcházení do krajinomalby a krajinářské 
fotografie, na níž  bude konfrontována kolekce více 
než třiceti výtvarných děl se současnými krajinný-
mi fotografiemi ze západní Moravy a přilehlých 
Čech. Obrazy byly svezeny z různých míst České 
republiky od Prahy až k Hodonínu. Z autorů Vyso-
činy se můžete těšit například na Rudolfa Hanycha 
nebo Pavla Kopáčka, budou zde zastoupeni vý-
tvarníci Orlickoústecka Jindřich Šimek, Jan Křtitel 
Kunstovný a nebudou chybět ani taková jména jako 
Antonín Slavíček či Otakar Kubín. Na výstavu bu-
dou navazovat komentované procházky krajinou.
S  přírodou souvisí i fotografická přehlídka 
šedesáti nejzajímavějších snímků ze soutěže 
Photographia natura 2020. Tuto akci, pořá-
danou Muzeem Vysočiny Jihlava, hostíme v 
Horácké galerii pravidelně. Tentokrát uvidíte, 
jak se s tématem sedmnáctého ročníku foto-
soutěže „Interakce v přírodě“ popasovali ti nej-
lepší z 33 autorů ze 17 obcí a měst z území celé 
republiky, kteří do soutěže zaslali 161 fotografií.
Do třetice se kurátor Jakub Orel Tomáš ujal projek-
tu Paperback 3, na němž se představí skupina 
absolventů ojedinělého brněnského Ateliéru papír 

a kniha, spojujícího knihařské řemeslo a výrobu 
a práci s papírem s rovinou konceptuálního umě-
ní. Ateliér založil novoměstský rodák Jiří Hynek 
Kocman, pro nějž se papír stal celoživotním ko-
munikačním prostředkem. I na tuto výstavu bude 
navazovat doprovodný program včetně workshopů 
pro děti i dospělé, v květnu už v rámci Novod-
vorků a poté Kostelní, muzejní a galerijní noci. 

Sochy pod novoměstskou oblohou
O tom, že Nové Město na Moravě je místem 
s velkou sochařskou tradicí, není třeba pochy-
bovat. Vždyť město samotné je galerií pod širým 
nebem, zejména díky svým rodákům, sochařům 
Janu Štursovi a Vincenci Makovskému, ale i 
dalším autorům, kteří jsou zastoupeni v gale-
rijních sbírkách i v exteriéru. Tuto sochařskou 
„klasiku“ jsme se rozhodli doprovodit tvorbou 
současnou a tu představit co nejširšímu publiku. 
Ve spolupráci s  městem jsme proto připravili 
venkovní přehlídku Čestmíra Sušky, člena sku-
piny Tvrdohlaví a světově uznávaného umělce, 
který odstartuje nový projekt - bienále „Sochy 
pod novoměstskou oblohou“. Jeho kovové ob-
jekty úctyhodných rozměrů budou součástí života 
města od konce května do března příštího roku, 
takže „zažijí“ všechna roční období. Kurátor 
Jakub Orel Tomáš k tomu dodává: „Současná 
sochařská tvorba nabízí komplexní pohled na 
veřejný prostor, utváří diskuzi o jeho proměnách 
a nových požadavcích. V tom vidíme velký poten-
ciál.“ Venkovní přehlídku doplní v průběhu roku 
menší výstava objektů z jiných materiálů v Ho-
ráckém muzeu a v lednu 2022 i vernisáž výstavy 
Suškových grafik, tzv. rezotisků, v Horácké galerii.

(sta)

Tištěná verze novin:
noviny.nmnm.cz/tistena-verze/
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Minibazar

Vzpomínky

Koupím garáž v lokalitě u nemocnice.
Tel.: 777 800 085
Sháním stavební pozemek v blízkém okolí Nového 
Města na Moravě, příp. i v NMnM. Jsem přímý zá-
jemce, ne RK. Tel.: 724 199 966
Koupím hutní sklo Škrdlovice, nabídky na tel.: 
605 433 665, e-mail koudelka.lubos@centrum.cz.
Koupím garáž, lokalita Holubka. Tel.: 608 724 448
Hledáme RD, chalupu či zděnou chatu k rekreaci. 
Jsme přímí kupující, bez RK. Tel.: 608 958 570
Sběratel koupí motocykly značky Jawa, Čz – 
kompletní, nekompletní i vraky a náhradní díly. 
Popřípadě i jiné zajímavé motocykly či náhradní díly. 
Tel.: 777 447 434 
Daruji starší sedací soupravu (rozkládací), konfe-
renční stolek. Tel.: 607 836 255
Prodám sektorový nábytek do obýváku (mahagon 
dýha). Cena dohodou. Tel.: 607 836 255
Prodám elektrokolo skládačku, původní cena 
22 900 Kč, nyní 15 000 Kč, ze zdravotních důvodů, 
jako nové. Tel.: 723 865 366

Prodám stavební pozemek v centru NMnM, par-
celní číslo 320, 321, celková výměra 683 m2, , pří-
pojky na hranici pozemku. Bližší info na tel.: 
730 815 702
Koupím garáž v NMnM, platím hotově. 
Tel.: 725 914 644
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, Žid-
lický, Zezula, Jícha, Kopáček, Podloucký, Emler, 
Hanych, Sodomka, Bukáček, Lukášek, Puchýř, Ma-
coun, Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelínek, Wagner, 
Lacina, Sigmund, Bubeníček, Panuška, Kaván, 
Blažíček a další. Tel.: 776 393 000
Mladý pár hledá/koupí stavební parcelu, může 
být i menší, cca 600 m2, nebo starší rodinný dům 
k bydlení se zahradou v okolí NMnM. Nabídněte 
prosím. Tel.: 773 992 312
Koupím staré pohlednice do roku 1945 i jiné 
předměty sběratelského zájmu. Tel.: 608 420 808
Z důvodu nemoci prodám dámské elektrokolo, 
nové, najeto 120 km, původní cena 26 000 Kč, nyní 
22 000 Kč. Tel.: 724 303 477

Koupím garáž za 300 tisíc. Tel.: 721 910 800
Vyměním byt po rekonstrukci 2+1 v NMnM za 
rodinný dům v NMnM, rozdíl doplatím. Zahrada, 
garáže, dílna vítány. Tel.: 702 080 358
Koupím garáž u nemocnice, ul. Purkyňova, popř. 
na ulici Dukelská. Platím hotově. Tel.: 776 272 281
Hledám víkendovou pomoc pro nemocné rodiče, 
zkušenost vítána. Odpoledne asi 6 hodin. 
Tel.: 732 210 227
Koupím garáž v lokalitě u nemocnice.
Tel.: 777 800 085
Prodám auto Škoda Fabia combi 1.2 HTP se 
střešním oknem, r. v. 2003. Najeto 202 000 km. 
Střešní zahrádka, odnímatelné tažné zařízení, 
uzamykatelná zpátečka, sada letních i zimních 
pneumatik na discích. Nové brzdy a spojka. Cena 
dohodou. Tel.: 608 456 752
Rodina shání v NMnM rodinný dům k bydlení. K 
nastěhování, případně k rekonstrukci. Děkujeme 
za nabídku. E-mail: jawy.letadla@seznam.cz, 
tel.: 724 672 379

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Kontakt na redakci Novoměstska: 

zpravodaj@nmnm.cz
Uzávěrka červencového čísla je 

15. června 2021.

Ráno, když slunce zemi 
nasvítilo, Tvoje srdce se 
navždy zastavilo. To, že 
čas rány hojí, je jen pouhé 
zdání, stále je v srdci bo-
lest a vzpomínání. Dne 
29. června vzpomeneme 
20. smutné výročí, co nás 
navždy opustil manžel, ta-

tínek a dědeček pan Bohuslav Mošner z Nového 
Města na Moravě. S láskou a úctou vzpomíná 
manželka a děti s rodinami.

Poděkování

Roky plynou jak tiché řeky 
proud, jen vzpomínky 
zůstávají a nedají zapo-
menout. Dne 24. června 
vzpomeneme 21. výročí 
úmrtí pana Jiřího Němeč-
ka z Nového Města na Mo-
ravě. S láskou vzpomínají 
dcera a syn s rodinou.

Byli u nás andělé – andělé s lidskou tváří,
v podobě pracovníků Hospice Vysočina.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat
za nezištnou a profesionální pomoc,
ale hlavně za velice citlivý přístup v péči
o mého těžce nemocného syna.

Marie Lišková

Nezemřela, spí, má-li sen, 
je krásný, zdá se jí o těch, 
které milovala a kteří mi-
lovali ji. Dne 5. června 
vzpomeneme 9. smutné vý-
ročí, kdy nás navždy opusti-
la paní Božena Kostecká 
z Maršovic. S láskou a 
úctou vzpomínají synové.

Kdo s Tebou žil, ten ví, 
co ztratil. Už nikdy ne-
zavoláš, nepohladíš, ne-
poradíš. Dne 21. června 
uplyne dlouhých 5 let od 
úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka, 
pradědečka pana Bořivoje 
Polnického. S láskou a 

úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 12. června vzpo-
meneme 20. výročí, kdy 
na věčnost odešla naše 
drahá maminka, babička 
a manželka paní Zdenka 
Rolinková. V neděli 13. 6. 
v 9 hodin bude za Zdenku 
Rolinkovou v kostele sv. 
Kunhuty sloužena mše sva-

tá. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpo-
mínku. S láskou v srdci stále vzpomíná manžel, 
syn a dcera s rodinami.

Dne 13. června by s námi 
oslavila 75. narozeniny 
naše maminka, babička 
i prababička Marie Pe-
ňázová ze Slavkovic. S lás-
kou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínky

Dne 18. května nás ve věku 
73 let navždy opustil pan 
Bořivoj Vojnar. Děkujeme 
za tichou vzpomínku. 

Dne 29. května uplynulo 16 
let, kdy nás navždy opusti-
la paní Zdeňka Tomková 
z Nového Města. S láskou 
a vděčností vzpomíná ro-
dina Mašova a Tomkova.
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Novoměstský restaurátor
Martin Jelínek žije v 
Krásném, ale v Novém 
Městě po sobě zane-
chal už hodně práce. 
Profesí je restaurá-
tor a podílel se na 
úpravách Horáckého 
muzea i soukromých 
domů. 
Jak jste se k této úzké 
specializaci dostal? 

Mám rád věci s duší, to jsou ty, kterých se dotýkal 
člověk, upíral na ně svůj zrak, žil s nimi. Věci, 
které mají paměť. Osud a můj životaběh tomu 
zřejmě chtěl. Přes řadu různých okolností jsem 
vystudoval klasické i moderní umění na Fakul-
tě výtvarného umění v Brně. Vždycky mě těšilo 
pracovat rukama, dotýkat se starých materiá-
lů. Poskytuje mi to vnitřní klid a to, že za sebou 
něco vidím. Nyní se nejvíce věnuji restaurování 
dřevěných historických výplní nemovitých kul-
turních památek. Mojí specializací jsou původní 
povrchové úpravy. 

Kde jste čerpal zkušenosti?
Jako restaurátor jsem měl tu čest pracovat 
s mnoha úžasnými lidmi, na mnoha úžasných 
místech a projektech. Například v Lednicko-val-
tickém areálu, mnoha církevních, ale i světských 
památkách, podílel jsem se na rekonstrukci Ná-
rodního muzea v Praze, kde jsem byl osloven k 
spoluúčasti na obnově původních fládrů či jejich 
kopií na původních historických dveřích. 
Nemohu se nezeptat, co je to fládrování?
Fládrování je technika imitace (napodobení) 

dřeva malbou na většinou smrkový masiv. U 
historických dveří to byla v drtivé převaze imi-
tace dubu či ořechu, jejichž kresba je překrásná.
Na přelomu 19. a 20. století i v letech pozdějších 
byla tato technika velmi populární a dosti masově 
používaná. Dnes se tato technika používá zej-
ména při dílčích obnovách kulturních památek. 
V budově Národního muzea je několik set dveří, 
tudíž to pro mě byla skvělá škola. Na spoustu věcí 
jsem musel přijít sám, protože dnes je velmi málo 
lidí, kteří tuto techniku výsostně ovládají. Proto 
jsem velmi vděčný, že jsem pár takových lidí měl 
možnost potkat. 

Svoji stopu coby restaurátor jste zanechal i 
v Novém Městě.  Jste mimo jiné autorem lavič-
ky před Horáckým muzeem a podílel jste se i 
na zdejší expozici.
Ano, s Horáckým muzeem spolupracuji vlastně 
dlouhodobě. Oslovila mě již Sylva Tesařová, 
jeho bývalá vedoucí. Podílel jsem se na opravách 
tamějšího historického mobiliáře, původních 
malovaných skříní, ale i částí nových expozicí. 
Restauroval jsem např. dřevěnou polychro-
movanou madonu s děťátkem, která je součástí 
stálé expozice, vyrobil jsem též model horácké 
chalupy v měřítku 1:10, je k vidění v expozici 
lidové architektury. Kromě muzea jsem ale měl 
tu možnost pracovat i jinde. Podílel jsem se třeba 
na rekonstrukci Galerie Sokolíček či restaurování 
stolu Páně pro evangelický kostel.

Na čem pracujete v současnosti?
Zaplať pánbůh mám stále co dělat. Nyní řeším 
zakázky pro soukromé investory v místě i z ji-
ných končin naší české zemičky a novoměstský 
architekt František Brychta mě přizval k jedné 
pěkné realizaci pro Nové Město, ale zatím nechci 
zmiňovat podrobnosti. Pokud vše vyjde tak, jak si 
sníme, bude to myslím poeticky krásné.

Co vlastně obnáší restaurování například staré 
skříně či vrat?
Je to velmi komplexní proces. Základní filozofií 
je maximálně zachovat původní hmotu. Dřevo 
se zpevňuje, sanuje proti dřevokaznému hmyzu 
i houbám, letitým dřevem se doplňují dožilé či 
jinak zdegradované části konstrukce. Samo-
statnou kapitolou je povrchová úprava. Provádí 
se makroskopická či mikroskopická sondáž pů-
vodních barevných i nebarevných vrstev. S pra-
covníky památkové péče řešíme, do kterého his-
torického období se vrátíme. Dobrý restaurátor 
musí být pokorný. Nesmí se řídit svým egem, 
ale musí sloužit předmětu samému. Navíc kaž-
dý restaurátorský zásah by měl být reverzibilní, 
odstranitelný. Restaurátor je jen jeden z řady 
dalších, co přijdou po něm. 

Pojďme se teď vrátit k Novému Městu. V čem je 
podle vás jeho největší potenciál, co se kultury 
a památek týče. Je co zlepšovat?
Nyní jsem moc zvědavý na to, jaký bude příběh a 
další směřování Horácké galerie. Budu upřímný 
a přiznám, jsem rád, že má nové vedení, pro-
tože změna je život. Ta budova má totiž úžasný 
potenciál, který byl doposud, dle mého názoru, 
nevyužitý. Věřím, že je to místo pro setkávání lidí, 
sdílení krásy a tím obrušování ostrých hran duše. 
Nové Město na Moravě vnímám jako město pro 
lidi se sportovním duchem a potřebou uceleného 
řádu chodu věcí, je to asi dáno jeho polohou i his-
torií. Je však dobré připomenout, že se v Novém 
Městě narodilo množství úžasných umělců, kteří 
mimo jiné dali městu svoji tvář a jejichž některá 
díla jsou i vystavena právě v Horácké galerii. Je 
proto na lidech žijících zde, aby na to nezapo-
mínali a byli na to patřičně hrdí. Vždy je asi co 
vylepšovat, vyjma přírody, ta je dokonalá. Ne-
přísluší mi, abych někoho nebo něco kritizoval, 
avšak nějak mě nedojímá zástavba, která v po-
sledních letech vzniká na Brožkově kopci. Je to 
taková hromádka domů bez ducha. A kde není 
duch, není nic, jen nakupený materiál.  -kb-

Rekonstrukce chalupy v Horáckém muzeu

V Národním muzeu v Praze
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Červen v naší knihovně
2. červen 2021 – Ve středu zveme rodiče s dětmi 
na Pohádkovou cestu knihovnou. V cíli se můžete 
těšit na malou odměnu.

Pokračuje samozřejmě i projekt Spisovatelé do 
knihoven. Ten je výsledkem společného úsilí  
Asociace spisovatelů a knihoven z celé České 
republiky. Podrobnosti najdete na webu: 
spisovateledoknihoven.cz/

Luboš Svoboda
3. červen 2021 v 17:00 hodin 

Narodil se v jihočeském Chýnově. Absolvoval 
Vyšší odbornou školu publicistiky a Literární 
Akademii Josefa Škvoreckého. Za sbírku Vypa-
dáme, že máváme (2014) byl nominován na Cenu 
Jiřího Ortena. Vede nakladatelství Lačnit Press. 
Působí i jako hudebník. Žije a pracuje v Praze. V 
současné době chystá k vydání sbírku Rád čichám 
ke zvířatům, která jsi vycpala ty.
Díla: Vypadáme, že máváme (2014), Rád čichám 
ke zvířatům, která jsi vycpala ty

Viktor Špaček
24. červen 2021 v 17:00 hodin

Básník, prozaik, výtvarník. Vystudoval sochařství 
na VŠUP (ateliér Kurta Gebauera). V roce 2007 
publikoval sbírku básní Zmínky a případky, v roce 
2010 sbírku básní Co drží Nizozemí. Jednotlivé 
básně mu vyšly ve francouzštině, angličtině a 
italštině, je zastoupený v italské antologii mla-
dé české poezie Rapporti di errore, v anglické 
antologii From a terrace in Prague a také v an-
tologiích Nejlepší české básně 2011, 2012, 2013 
(Host). Roku 2015 mu vyšla sbírka povídek Něco 
cirkusového a sbírka básní Nejasný rozměr. Jeho 
jednotlivé povídky byly uveřejněny v časopisech 
Host, Haluze, Pandora, Uni. Pracuje jako vý-
tvarník návrhář, knihovník, kurátor, lektor kurzů 
tvůrčího psaní. V současnosti žije v Německu.
Díla: Zmínky a případky (2007), Co drží Nizo-
zemí (2010), Něco cirkusového (2015), Nejasný 
rozměr (2015)
 -kb-

Horácké muzeum 
 v červnu
Do 27. června přijďte do muzea na interak-
tivní výstavu, kterou jsme pro vás připravili 
spolu se sedmi místními neziskovými or-
ganizacemi. Můžete se jenom dívat nebo 
si vyzkoušet spoustu zajímavých věcí. V 
úterý 29. června v 16:00 hodin slavnostně 
zahajujeme hned tři letní výstavy: 
 lego – Svět kostiček® s hernou ve výstavním 
sále, na které můžete podpořit Portimo, k 
Roku divadel  jsme připravili kouzelný kufr 
a obrázky Kuby Zicha, výtvarníka divadla 
Minor  ve vestibulu muzea a ukázky scén z 
představení novoměstské scénografky Ivy 
Němcové na půdě muzea. 

Kronika česká Václava Hájka z Libočan 

Muzeum vlastní sbírku pozoruhodných cenných 
starých tisků, přičemž nejstarší z nich pocházejí 
již ze 16. století.  V dnešním článku povyprávíme 
o Kronice české (původním pravopisem Kronyka 
Czeska) od Václava Hájka z Libočan. Tuto kro-
niku máme v našich sbírkách ve dvou vydáních. 
Nejstarší z nich je s největší pravděpodobnos-
tí vydání první, z roku 1561. Vzhledem ke své 
dlouhé historii již není v nejlepším stavu. Druhé, 
novější vydání, které si můžete prohlédnout na 
přiložené fotografii, pochází z roku 1819. Vyšlo 
jako dotisk, který organizoval rytíř Jan Ferdinand 
ze Schönfeldu. Jeho vydání souvisí s ranou fází 
procesu formování novodobého českého národa 
a mělo za cíl povzbudit národní vědomí. U tohoto 
díla jsou pozoruhodné podpisy majitelů knihy, 
jež částečně mapují jeho historii. Můžeme tak 
zjistit, že prvním majitelem byl František Zik-
mund z Nížkova, od něhož ji v roce 1880 získal 
Antonín Vodička, obchodník z čp. 138 v Novém 
Městě na Moravě. Nejspíše posledním majitelem 
se poté v roce 1889 stal varhanář František Svítil, 

od kterého přešla do sbírek muzea, kde ji nyní 
můžeme obdivovat.
Závěrem mi ještě dovolte upozornění, že muze-
um nabízí možnost absenčních výpůjček ze své 
knihovny. Jedná se především o zajímavé tituly z 
regionálních dějin, etnografie, dějin umění či sta-
ré noviny (například Horácké listy). Bližší infor-
mace naleznete na našich webových stránkách 
https://hm.nmnm.cz/knihovna/, kde se nachází 
katalog knihovny, který postupně doplňujeme. 
 Libor Denk

Všechno zlé je pro 
něco dobré
Nucené covidové pauzy jsme využili k navázání 
nové spolupráce. A to nejen tak ledajaké! Od 1. 6. 
bude K Club spojen s pizzerií Pizza Piazza. K Club 
je pro vás otevřen každý den od 14:00. Můžete 
se těšit na LiStOVáNí, komorní koncerty, nové 
míchané nápoje, ochutnávku vín, posezení s ba-
ristou či tematické gastro večery. Pizzu si můžete 
vzít s sebou od 10:00 prostřednictvím výdejního 
okénka z ulice Sportovní nebo si ji sníst v K Clubu 
během standardní provozní doby.
  -kb-, Novoměstská kulturní zařízení

Nova Civitas se 
přesouvají na rok 
2022
Přes obnovení kulturního života s sebou nesou 
vládní nařízení stále velká omezení v pořádání 
kulturních akcí. Nejsme schopni za současných 
podmínek naplánovat slavnosti města Nova 
Civitas tak, jak je znáte. Proto jsou tradiční 
novoměstské slavnosti přesunuty na rok 2022. 
Připravujeme pro vás však řadu kulturních novi-
nek. Ve spolupráci s Horáckou galerií na vás čeká 
"kulturní léto". Hned 2. července vás chceme 
pozvat na Krausberry. Plánujeme Vlastu Redla, 
tradiční letní kino, divadlo, dechovku a další. 
Nepřijdete ani o oblíbený Fler trh. Těšit se na něj 
můžete 17. 7. na nádvoří Horácké galerie. A od 
1. září nám začíná opravdová divadelní sezóna. 
Žádné nepohodlné sezení na židličkách v jedné 
úrovni, ale 270 sedadel na 14 stupních stupňovi-
tého vysouvacího hlediště. 

 -kb-, Novoměstská kulturní zařízení
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Zmizelé Nové Město
Putování po studánkách v Ochozi

V květnovém Novoměstsku jsme na břehu 
Sykovce slíbili, že si ještě popovídáme o novo-
městských studánkách. Studánka vlastně 
bývala jen tůňkou, do které vyvěral pramen 
vody. Tak znal studánky J. V. Sládek, který jim 
vzdal hold krásnou básní, kterou si ze školy 
jistě všichni pamatujeme. Přirovnal studánky 
ke křišťálu a  líčil, jak k  nim chodí pít ptáci 
a  laně a  jak se v nich v nočním tichu zrcadlí 
hvězdy. Nebyl to jen J. V. Sládek, který věnoval 
studánkám báseň, stejně tak se o nich zpívá i 
v písničkách. Studánka je totiž opravdovým 
darem přírody. Ze studny musíme vodu čerpat, 
ale studánka nám dává životodárnou vodu jen 
tak, bez našeho přičinění! Proto také bývaly 
od nepaměti studánky uctívány. Proslavené 
„Otvírání studánek“, kterému jsme se věnova-
li minule, je už jen 
vzdálenou ozvě-
nou této starobylé 
úcty. Postupem 
doby se studánky 
upravovaly tak, 
aby se omezilo 
jejich znečišťování. 
Tůňky studánek se 
začaly zakrývat. 
Podle možnosti 
dřevěnou stříš-
kou, nebo velkým 
p l o c h ý m  k a -
menem. Dnes se 
jímky studánek 
už zakrývají úplně 
a  voda se z  nich 
nechává  vyté-
kat trubicí. Takto 
upravené studánky 
už každoroční obřad čištění nepotřebují.

Počet studánek dlouhodobě klesá. Mohou 

za to nejen lidské zásahy do krajiny a klima-
tické změny, ale i  obyčejný lidský nezájem. 
Dalším problémem bývá také většinou nezná-
má kvalita vody v nich. Naštěstí jsou ale lidé, 
kterým mizení studánek není jedno. V roce 
2008 vznikl Národní registr studánek, který 
provozují Mladí ochránci přírody. Najdeme 
jej na webové adrese estudanky.eu. Ze Žďár-
ských vrchů je tu registrováno 89 studánek. 
Dnes také studánkám pomáhají přežít i různé 
podpůrné programy. My si uděláme výlet ke 
studánkám v Ochozi a popovídáme si o nich.

Vyrazíme od viaduktu a Lesní ulicí dojde-
me až na kraj lesa, k Mercedesce. V roce 1929 
tu novoměstský stavitel Josef Sadílek poskytl 
skautům pozemek pro stavbu klubovny. Když 
roku 1930 postihla Ochozu větrná kalamita, 

n o v o m ě s t -
št í  junáci 
pomohli se 
zpracováním 
polomů. Za 
to dostali od 
města dřevo 
na stavbu 
k l u b o v n y 
a v roce 1931 
už srub stál. 
Podle vzpo-
mínek Jiřího 
Brady byla 
k l u b o v n a 
v y z d o b e n a 
indiánskými 
motivy. Mezi 
okny na čelní 
stěně stával 
b ř e z o v ý 

stolek a na něm gramofon s klikou, ze kterého 
se ozývalo více než často všemi milované tango 

„Mercedes“ z divadelní hry Voskovce a Wericha 
„Sever proti Jihu“. To dalo srubu jméno Mer-
cedes. V roce 1939 pak byl srub stržen a místo 
něho byla postavena stávající zděná chata. 
Junáci se ale z nové chaty dlouho netěšili, v roce 
1940 němečtí nacisté Junáka zrušili a za pro-
tektorátu tu nějaký čas destruktivně „hospo-
dařil“ i Hitlerjugend. Po válce se junáci pustili 
do oprav, ale opět se z chaty netěšili dlouho. 
V roce 1949 Junáka zrušili komunisté. Po re-
stitučních peripetiích získal Junák Mercedesku 
zpět až v roce 2008, téměř po šedesáti letech. 

Od Mercedesky půjdeme po cestě dál až 
k „Hubertovi“, kde se napojíme na Obrázkovou 
cestu. Po cca 130 m vlevo od cesty najdeme 
v lese první studánku. Podle místa bývala na-

zývána „Na Pláňavě“. Pro klubovnu Junáka 
byla studánka nejbližším zdrojem pitné vody, 
proto ji skauti obložili kameny, zakryli velkým 
kamenem a pečovali o její čistotu. Po likvida-
ci Junáka pečoval o studánku turistický oddíl 
TJ Nové Město a nebyl sám. V roce 1982 se 
o dřevěné zastřešení studánky postaral Karel 
Nejedlý se Svazem invalidů. Po návratu junáků 
na Mercedesku převzali opět nad studánkou 
patronát. Dali jí jméno „Skautská“ a v roce 
2017 obnovili její dřevěné zakrytí. Skautská 
studánka je sledována Českým hydrometeo-
rologickým ústavem, který tu už od roku 1976 
sleduje vydatnost pramene. ČHMÚ provedl 
nedávno velkou úpravu výtoku ze studánky, 
aby zlepšil podmínky pro měření vydatnosti 
pramene. Pamětníci si zajisté vzpomenou na 
čilý ruch, který u studánky panoval v sedm-
desátých letech minulého století. Tehdy se ve 

Taneční parket rusalek – Vodičkova louka. V pozadí studánka Pernovka

Chata na Černé skále

Opravená Studánka pod Černou skálou, předání veřejnosti 
24. července 2019. Vlevo Josef Svoboda
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vodě z vodovodní sítě začaly projevovat dů-
sledky intenzifikace zemědělství a množství du-
sičnanů ve vodovodu začalo překračovat hygi-
enickou normu pro kojence. Začala honba za 
kojeneckou vodou. Balená voda tehdy neexis-
tovala. Kojenecká voda tekla z vodovodu v Zub-
ří a na Rokytně a jako její další zdroj byla uznána 
studánka Na Pláňavě, ale ovšem po převaření. 
A tak si dovoluji připomenout celé generaci 
novoměstských třicátníků až padesátníků – 
až půjdete kolem, nezapomeňte Skautskou 
studánku pozdravit, vyrostli jste i z její vody! 

Více se tu už nebudeme zdržovat a půjdeme 
po Obrázkové cestě dál. Mineme obrázek Sva-
té rodiny a krátce poté se nám vlevo od cesty 
otevře výhled na menší louku nad minigolfem 
Ski hotelu. Kdysi se tu říkalo „U starostovy 
boudy“ a bývala tu velká nezakrytá studánka. 
Dnes je na tomto místě oplocená studna a kou-
sek pod ní vodojem, který zásobuje Ski hotel 
vodou. O kousek dál je na pravé straně cesty 
další oplocená studna, která také poskytuje 
hotelu vodu. Na pravé straně tu stéká z prudké-
ho svahu potůček, který vytéká ze studánky 
Vratislávky, která je výše v prudkém svahu nad 
cestou. Studánku upravili a vzali pod patronát 
v roce 2009 žáci I. ZŠ v Novém Městě. V roce 
2014 byla studánka opravena v rámci projek-
tu spolupráce MAS Zubří země z Programu 
rozvoje venkova ČR. Krásný název Vratislávka 
dostala studánka nejen proto, že I. základní 
škola stojí na Vratislavově náměstí, ale pře-
devším jako upomínku na dobrodince našeho 
města Vratislava z Pernštejna, který za blahé 
paměti les Ochoza našemu městu daroval.

Po Obrázkové cestě je to od Vratislávky jen 
cca 220 m ke studánce Pernovka. Ta je vlevo 
od cesty, na samém okraji louky Pernovka, 
které každý starý Novoměšťák neřekne jinak 
než Vodičkova louka. Patronem této studánky 
jsou také žáci I. základní školy a roce 2014 byla 
studánka opravena spolu s Vratislávkou. Pří-

rodní památka Pernovka je rašelinná louka, kde 
roste vzácná masožravka rosnatka okrouhlo-
listá. Na pravé straně cesty, naproti studánce, 
je na smrku obrázek tančících víl. Celý okraj 
Vodičkovy louky je vydatným prameništěm, 
takže vodní víly tu jsou doma. Ty naše rusalky 
nejsou jako víla Amálka z  večerníčků, jsou 
to štíhlé éterické bytosti, které se při svém 
nočním tanci za úplňku nad loukou vznáší 
a rosnatkám neubližují! Proto je také Správa 
CHKO Žďárské vrchy nechává na pokoji. 

Další studánku najdeme pod Černou ská-
lou. Putování k ní je delší. Po Obrázkové cestě 
mineme „Tři bratry“ a přijdeme k místu, kde 
se „U buku“ už jenom říká. Je tu ale altánek, 
kde si můžeme odpočinout, pozdravit obrázek 
Hejkala a vydat se dál k Černé skále. Studánka 
pod Černou skálou je posledním dochovaným 
svědkem prvních krůčků organizované turis-
tiky v Novém Městě. V roce 1896 bylo mezi 
zakládajícími členy brněnského odboru Klubu 
českých turistů dvacet šest Novoměšťáků. Ak-
tivity KČT byly na Novoměstsku viditelné už 
v roce 1897. Byla zpřístupněna Pohledecká 
(Císařská) skála, vybudováno zábradlí k jejímu 
vrcholu a vyznačena cesta k ní. Dne 19. prosin-
ce 1897 se výroční schůze novoměstských tu-

ristů usnesla vybudovat turistickou útulnu na 
Černé skále v lese Ochoza, vyznačit k ní cesty 
a opravit zde studánku. Dřevěná chata v klínu 
skály byla navržena a  postavena rychle. Už 
24. července 1898 byla slavnostně otevřena 
a  předána veřejnosti k  užívání. Novoměst-
ský KČT při té příležitosti uvedl: „Postavení 
chaty je příspěvkem pro povznesení našeho 
města i jeho nejbližšího okolí, neboť místo to 
v městském lese, jest cílem četných denních 
procházek v létě i v zimě. Proto s radostí vítáme 
šťastnou myšlénku, aby tam pro odpočinek 
a snad i delší pobyt zbudován byl stánek trva-
lý.“ Za první světové války ale vzala chata za 
své a už nikdy nebyla obnovena. Následníkem 
tohoto průkopnického činu novoměstského 
KČT byla chata na Harusáku, která ale v roce 
1942 vyhořela. Posledním v řadě je Ski hotel. 

Díky iniciativě Josefa Svobody z  Vlachovic 
byla v roce 2019 studánka pod Černou ská-
lou opravena a 24. července 2019 předána ve-
řejnosti. Při této příležitosti se Josef Svoboda 
také pokusil o obnovu KČT v Novém Městě. 
Bylo mu líto zahozené stodvacetileté tradice, 
ale nepochodil. Ať hledal, jak hledal, žádnou 
další nadšenou osobu nenašel. A tak se KČT 
v  Novém Městě zmrtvýchvstání nedočkal.

Od studánky pod Černou skálou sejdeme po 
Obrázkové cestě dolů a cestou do Zahradní-
kova koutu potkáme obrázek „U lyžaře“. Něko-
lik kroků od obrázku nalevo, přímo u cesty, ros-
te velký staletý smrk a přímo pod jeho kmenem 
se ukrývá další studánka. Kdysi bývala ope-
čovávaná, nasvědčují tomu stopy po někdejší 
stříšce upevněné na kmen smrku. Dnes je 
studánka zanedbaným a  zapomenutým si-
rotkem, který ani nemá jméno. Kdyby se jí někdo 
ujal a ošetřil ji, byla by z ní krasavice a mohla 
by konečně dostat i  jméno, třeba Smrková. 

Popřejeme studánce, ať najde svého za-
chránce, a  budeme pokračovat po Obráz-
kové cestě do Zahradníkova koutu. Zde na 
kraji lesa Obrázková cesta odbočuje vlevo 
a pokračuje dolů k Bobrůvce. Hned za lávkou 
přes Bobrůvku se několik kroků vlevo na-

chází poslední studánka z našeho putování, 
studánka „Pod Jelení skálou“. O  studánku 
pečují místní chataři. Studánka je zastřešena 
smrkovou kůrou, a tak připomíná chaloupku 
z mechu a kapradí. Křemílka s Vochomůrkou 
jsem zde ale nepotkal. Nebyli doma, škoda! 

Pak už jen projdeme Maršovským Rych-
tářovcem kolem Předehříváku, pozdraví-
me hastrmana na posledním obrázku 
a  před námi se objeví Koupaliště. Odtud 
už každý domů trefí. Na závěr ještě mu-
sím připomenout, že v žádné studánce není 
sledována kvalita vody, proto se nedoporu-
čuje z  nich vodu pít. Hrníčky tam ale jsou.

Naši věrní čtenáři asi namítnou, a  co 
studánky v Novém Městě? Ano, víme o nich. 
Snad se k nim také někdy vypravíme.  
             Jaromír Černý

Zapomenutá studánka pod smrkem

Studánka Pod Jelení skálou, jako z mechu a kapradí
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K+T 
ZEDNICKÉ PRÁCE 

Obklady, 
dlažby, 
sádrokartony, 
voda, 
bytová jádra, atd. 

Tel: 721 604 988

Uzávěrka 

plošné inzerce 
do dalšího vydání 

Novoměstska je 14.6. 
Své poptávky zasílejte na: 

novomestskoinzerce@seznam.cz

tel.: 607 175 673
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červen výstava Svět očima dětí
ZŠ Leandra Čecha, Městská 
knihovna

2.6. kultura Pohádková cesta knihovnou – pro děti Městská knihovna

3.6. 17:00 beseda Spisovatelé do knihoven – Luboš Svoboda Městská knihovna

5.6. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám., park

18.6. –19.6. kultura Nova Civitas – ZRUŠENO NMnM

19.6. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám., park

21.6. 15:30
Zastupitel-
stvo

17. zasedání Zastupitelstva města Kulturní dům

24.6. 17:00 beseda Spisovatelé do knihoven  – Viktor Špaček Městská knihovna

do 26.6. výstava Má to smysl! Neziskovky všemi smysly Horácké muzeum

26.6. 12:00 sport Běhej lesy Vysočina Milovy, Sněžné

29.6. – 9.9. výstava Lego – svět kostiček Horácké muzeum

29.6. – 9.9. výstava Výstava scénografií Ivy Němcové Horácké muzeum

29.6.-9.9. výstava Instalace Kouzený kufr a obrázky Jakuba Zicha Horácké muzeum

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

Lepší Nové Město
Novoměstští sociální demokraté a nezávislí

Otevřeně, férově, narovinu!
V pondělí 7. června 2021 v 17:00 v arboretu

Co nám v Novém Městě chybí?
Bezpečnost dopravy

za poliklinikou na Vratislavově náměstí.

Přijďte si promluvit se starostou, radními a zastupiteli.

Vysočina aréna
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