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Zastupitelé schválili investice na příští rok
Zastupitelé se sešli 21. června.
Hlavním bodem programu bylo
schvalování investičních akcí na
rok 2022 a rozpočtového výhledu do roku 2026. Hlasovalo se i
o Vysočina Areně, dotacích a tradičně, jako každý červen, byl schválen závěrečný účet města.
Tedy souhrn toho, jak město za uplynulý rok hospodařilo a zda se podařilo dodržet plánovaný
rozpočet. Podle starosty Michala Šmardy se
rozpočet každý rok plánuje velmi konzervativně
a opatrně tak, aby město nic nepřekvapilo. Vyplatilo se to prý zejména v loňském roce, který
byl díky covidové pandemii výjimečný. Rozpočet
skončil se schodkem 5,8 milionů korun. Podle Šmardy je to solidní výsledek. Rok předtím
totiž město hospodařilo s přebytkem a podařilo
se zaplatit projekty, na které jsme si léta šetřili.
Městu se podařilo šetřit na provozních výdajích a výsledek mohl být mnohem horší. „Je to
dobrý výsledek zejména proto, že jsme zvládli
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zaplatit velké investice. Jen za Sportovní halu
loni město zaplatilo 40 milionů korun,“ dodává
Šmarda. Kromě haly město proinvestovalo 23
milionů za odborné učebny první základní školy,
za parkovací místa a chodník na Tyršově ulici 10
milionů, 15 milionů stálo vybudování kanalizace
v Petrovicích. Stále se také daří spořit prostředky
do budoucna. 10 milionů sice město vyčerpalo
z Fondu investic, ale více než 30 milionů v něm
stále zůstává do budoucích let. 20 milionů město
také našetřilo a jsou připraveny ve Fondu rozvoje
bydlení. Každým rokem roste Novém Městu i takzvané provozní saldo, tedy rozdíl mezi běžnými
výdaji a běžnými příjmy města. V plusu je město
od roku 2013. V roce 2020 činilo saldo téměř 72
milionů korun. A právě to jsou peníze, které je
díky dobrému hospodaření možné investovat.

Co se bude stavět?
Podle Šmardy dobré hospodářské výsledky nahrávají tomu, aby město nepolevovalo v investicích. Střednědobý výhled rozpočtu by tomu také
odpovídal. Město totiž plánuje investovat každý
rok. Investice by každoročně měly přesáhnout
90 milionů korun. Rekordmanem pak bude rok
2024, kdy to bude více než 100 milionů. V plánu

je dokončení rekonstrukce Masarykovy ulice,
oprava silnic a chodníků na Betlémě. Rekonstrukce by se měla dočkat i ulice Budovatelů.
Slavkovice by měly získat novou kanalizaci.
Oproti loňskému odhadu se také změnilo financování sportovních spolků v Novém Městě.
Kvůli úsporným opatřením neměly dostat nové
dotace a kvůli nemožnosti konat hromadné akce
se automaticky prodlužovala platnost těch předchozích. Organizace nakonec získají od města
navíc polovinu ročních příspěvků pro rok 2021.
-kb-

Příští číslo Novoměstska vyjde
1. srpna.
Uzávěrka pro články a vaše témata
je 15. července.
Materiály můžete zasílat na
zpravodaj@nmnm.cz
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Město pronajímá prostory k podnikání
Město pronajímá prostory k podnikání v objektu čp. 123 v 1. NP o celkové výměře podlahové
plochy 110 m² na Vratislavově náměstí, jenž je
součástí pozemku parc. č. 182/1 v kat. území a
obci Nové Město na Moravě, a to včetně příslušné
části výše uvedeného pozemku parc. č. 182/1,
za minimální roční nájem 187.000 Kč bez DPH
/ rok. Nové Město na Moravě jako pronajímatel
umožní nájemci provedení oprav či nezbytných
úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy
budou provedeny nájemcem na jeho náklady.
Bližší informace zájemcům o nabízené prostory
poskytne Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy
majetku města, tel. 723 190 997, e-mail: radek.
fila@meu.nmnm.cz. Lhůta pro podání nabídek
končí dne 12.7.2021 v 9:00 hod.
Nové Město pronajímá prostory v objektu čp.
449 v 1. NP o celkové výměře podlahové plochy

59,67 m² na Vratislavově náměstí, jenž je součástí pozemku parc. č. 498 v kat. území a obci
Nové Město na Moravě, a to včetně příslušné
části výše uvedeného pozemku parc. č. 498, za
minimální roční nájem 89.505 Kč bez DPH / rok.
Dispozice prostor k pronájmu: Místnost 1 15,43
m², místnost 2 20,60 m², místnost 3 8,25 m²,
chodba 12,24 m², WC nájemce (1/2) 2,11 m²
(1,06 m² ), WC návštěvníci (1/2) 4,18 m² (2,09
m²). Žádost o pronájem musí být doručena na
město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Lhůta
pro podání nabídek končí dne 12.7.2021 v 9:00
hod. Ostatní podmínky: Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat
uvedené náležitosti. Město si vyhrazuje nabídku
pronájmu prostor zrušit a neuzavřít smlouvu o
nájmu s žádným uchazečem. 
-kb-

Anketa zastupitelů: Umění ve veřejném prostoru
Ilona Komínková /ODS/
Sochy pod novoměstskou oblohou rozproudily opravdu živou diskuzi. Odmítané, obdivované, kritizované… Nejsem žádný znalec
umění, nedokáži posoudit uměleckou hodnotu, mohu pouze říci, co se mi líbí nebo nelíbí. Z těchto děl mě zaujala asi jenom dvě.
Ale to přeci není podstatné. Smyslem výstavy je přiblížit moderní umění Novoměšťákům, rozšířit jejich povědomí o moderním
sochařství. To se myslím podařilo dokonale. Nikdo tuto výstavu pod širým nebem nepřehlédl, každý nějak zareagoval. Myslím
si, že v této unavené době, době apatie, strachu a nezájmu probudila výstava alespoň nějaké emoce. Ať pozitivní, či negativní.
Vytrhla nás z každodenního stereotypu a dala nám námět ke zdánlivě nepodstatným diskuzím, probudila nás k aktivitě. A to si
myslím, že je především v této ponuré době důležité. Zabývat se všedními problémy, diskutovat o „zbytečnostech“, zlobit se kvůli
„hloupostem“. V tomto smyslu vidím výstavu jako přínosnou. Skutečně Nové Město probudila a zaujala.

Petr Nepustil /Lepší NM/
Líbí se mi nápad zřídit ve městě se sochařskou tradicí galerii pod širou oblohou, kde se budou setkávat sochy našich sochařůrodáků se sochami sochařů současných. Výstavu monumentálních kovových skulptur Čestmíra Sušky považuji za velmi zdařilou.
Obří objekty ozvláštňují prostory města a vytváří nové nevšední pohledy. Chápu, že na sochy mohou být různé názory, ale to je
u umění naprosto v pořádku.

Helena Šustrová /KDU ČSL/
S dovolením bych tuto otázku zobecnila na to, zda umění všeobecně patří do veřejného prostoru. Bezesporu odpovídám ano.
Dělat umění bez možnosti ho prezentovat ostatním lidem mi nedává příliš smysl. Mám ráda umění v jeho různých podobách,
přesto si nebudu hrát na to, že všemu rozumím (od toho jsou tu jiní). Preferuji tradiční umělecké směry, které ovšem ve své době
rovněž budily nemalý rozruch. Novodobé moderní umění neumím ocenit, ale respektuji ho. Sochařská výstava, kterou dnes
můžeme vidět v našem městě, vyvolává bouřlivé emoce. Myslím, že jedním z cílů umění je právě provokovat a vidět věci v jiných
souvislostech. Líbí se mi často zmiňované přirovnání s Eiffelovou věží. Původně velmi kontroverzní stavba, dnes symbol, bez
kterého si těžko dovedeme Paříž představit. Jako běžnou součást Nového Města bereme naše stálé sochy-galerii pod širým nebem. Jak jsou tyto sochy „vzácné“, si uvědomuji v momentě, kdy vidím turisty, jak si je nadšeně fotí. Těší mě, že se konečně daří
restaurovat sousoší Pohřeb v Karpatech od Jana Štursy. Postupné vyčištění by si zasloužily v budoucnu i další sochy. Vím, že to
není životně důležité, ale nejen chlebem a sportem člověk živ je. Hezké léto!
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Sochy, sochy a zase sochy
Veřejný prostor v Novém Městě
zaplavily sochy renomovaného
umělce Čestmíra Sušky. Velké
plastiky z kovu jsou nyní k vidění
po celém městě. O jejich instalaci
jsme hovořili s ředitelkou Horácké
galerie Věrou Staňkovou.
Jak padla volba na Čestmíra Sušku?
Autora pro přehlídku Sochy pod novoměstskou oblohou vybral kurátor Jakub Orel Tomáš
společně se sochařem Jiřím Plieštikem. Vážně
zvažovali několik současných tvůrců, ale volba
nakonec padla na výrazného Čestmíra Sušku,
člena skupiny Tvrdohlavých, a jeho velké kovové
objekty.
Jak se vám ho podařilo "přemluvit", aby své
sochy instaloval právě v Novém Městě?
K dohodě o spolupráci došlo už při první návštěvě
Čestmíra Sušky v Praze. Celá organizace venkovní výstavy od nápadu po realizaci proběhla
neuvěřitelně rychle – byla připravena za necelé
tři měsíce, a to jak díky vstřícnosti autora, tak
díky podpoře ze strany města.
Čím jsou podle vás jeho sochy výjimečné? Jak
probíhal jejich výběr?
Jakub Orel Tomáš měl od začátku jasnou představu, kde budou sochy ve městě umístěny, a
s tímto záměrem vybíral i jednotlivé objekty pro
výstavu. Nemohla mezi nimi chybět například
„krajková tvorba“ z obrovské kovové cisterny,
v níž se spojuje poetika industriálního objektu

s jistou meditativní polohou. Autor dokáže originálně přistupovat k věcem, které byly vyrobeny ke
konkrétnímu účelu v průmyslové výrobě a nikoliv
proto, aby byly krásné. Pak tyto věci proměňuje v
umělecká díla. I v tom spočívá jejich výjimečnost.
Je to vaše první větší akce v čele Horácké galerie a je skutečně nepřehlédnutelná. Jaké máte
ohlasy?
Pestré, a přesně to jsme čekali. Diskutuje se nejen
o jednotlivých dílech, ale i o podobě současného
umění vůbec, o tom, kde je hranice mezi socha-

mi a architekturou. Je dobře, že umění vyvolává
emoce.
Věříte, že se vám podaří Novoměšťáky přimět
k tomu, aby si na podobné akce zvykli?
Slovo „přimět“ bych v této souvislosti nepoužila.
Novoměšťáci jsou léta zvyklí žít ve společnosti
soch od autorů, jako jsou Štursa a Makovský.
Mým přáním je, aby měli možnost vidět zblízka i současnou českou tvorbu a zažít, jak na ně
moderní díla působí v jednotlivých ročních obdobích.
Sochy ve veřejném prostoru jsou v mnoha
městech standard. Jak v tomto směru budete
pokračovat?
Domluvili jsme se s městem, že projekt Sochy pod
novoměstskou oblohou pojmeme jako bienále.
Co chystáte v galerii na léto?
Kromě našich aktuálních výstav Vcházení do krajiny a krajinářské fotografie, Photographia Natura 2020 a Paparback III připravujeme na nádvoří,
opět ve spolupráci s městem, řadu kulturních
akcí, koncertů a filmových projekcí včetně ART
kina. Za nás bych například pozvala 11. července
na koncert kapely Cimbal Classic v čele s výbornými muzikanty Katkou a Daliborem Štruncovými
či 22. července na divadelní představení Osudy
dobrého vojáka Švejka v podání Horáckého divadla Jihlava. 
-kb-
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Vysočina Arena: Emoce i argumenty
Jedním z hlavních témat, kterým se zabývalo zastupitelstvo, byla plánovaná dostavba Vysočina
Areny. Sportovní klub chce stávající areál rozšířit
a jednalo by se o investici za více než 360 milionů. Většina z těchto peněz by měla být hrazena z
veřejných rozpočtů. Téma v posledních měsících
vzbudilo mnoho pozornosti. Objevila se i řada
kritiků, kteří vyčítají Sportovnímu klubu, který
Arenu provozuje, že není dostatečně otevřená
pro veřejnost. Petici, která se k výstavbě Vysočina
Areny staví kriticky, podepsalo 1 300 lidí, z toho
bylo 666 Novoměšťáků.
Na zastupitelstvu nejdříve vystoupili s prezentací zástupci petičního výboru, mezi které patří
například horolezec Radek Jaroš. Ti podotýkají, že nejsou proti pořádání biatlonových a
dalších závodů, ale vadí jim malá provázanost
Vysočina Areny a Sportovního klubu s životem
běžných Novoměšťáků. Podle Terezy Červinkové
jsou podobně velké areály ve světě vždy víceúčelové. Místní lidé i veřejnost v nich mají obvykle mnohem větší vyžití, Vysočina Arena však
v tomto velmi pokulhává. Plánovaná dostavba je
tak možností toto změnit. Nesouhlasí s názorem,
který má šéf Sportovního klubu Jiří Hamza, že
mezi veřejnost patří i členové Sportovního klubu,
tedy děti a jejich trenéři. Ti podle Červinkové
platí příspěvky Sportovnímu klubu a rozhodně
je nelze směšovat s běžnými lidmi, kteří si chtějí
po práci v areálu zasportovat, nebo s turisty, kteří
do Nového Města kvůli Vysočina Areně přijíždějí.
Červinková se pozastavila také nad tím, že město
Sportovnímu klubu během deseti let vyplatilo
téměř 60 milionů korun. Červinková se ptá, co za

tyto peníze skutečně Nové Město má? Podotkla
také, že nikde neviděla reálnou analýzu toho,
jaký přínos mají z Vysočina Areny podnikatelé
a co z ní mají obyčejní lidé? „Zájem pana Hamzy je pořádat velké světové akce, pro veřejnost

nechce dělat nic,“ tvrdí Červinková. Situaci by
prý zlepšilo, kdyby vedení Sportovního klubu
zajistilo sociální zázemí pro turisty a garantovalo
zasněžený okruh, přístupný po celou dobu zimní
sezony, a to i během závodů, včetně zajištění stálého průchodu areálem a dopravní obslužnosti
okolí během pořádání velkých závodů.
Podle Michala Šmardy je dobře, že se toto téma
rozebírá takto zeširoka a veřejně. Mnoho argumentů zaznělo už na minulém jednání ZM a v následných diskuzích zaznělo mnoho připomínek,
většinou rozumných a konstruktivních. Město
proto připravilo memorandum spolu se Sportovním klubem a Mikroregionem Novoměstsko,
ve kterém jsou obsaženy nové podmínky provozování velkých sportovních akcí ve Vysočina
Areně a restartuje vztahy mezi Sportovním klu-

bem a Novým Městem. Podle Šmardy by měl být
areál skutečně multifunkční. A to nejen kvůli udržení tradice ostatních sportů a vyžití veřejnosti,
ale i kvůli ekonomické udržitelnosti do budoucna.
Vyzdvihl v této souvislosti například konání Světového poháru horských kol. „Chci, aby se trvalo
na tom, že tato investice nesmí znamenat pro
město finanční zátěž. Zároveň dopředu nikomu
nezaručíme, že se město na stavbě bude podílet
částkou 10 nebo 20 milionů,“ řekl Šmarda. V připraveném memorandu je řada podmínek, které
částečně vycházejí z požadavků uvedených v petici. Sociální zázemí pro veřejnost, stále přístupný
běžecký okruh v areálu, průchodnost areálu i
během závodů.
Důležitou podmínkou, na které město trvá, je i
minimální zásah do životního prostředí. Projekt
tak bude muset mít příslušné certifikáty studie
vlivu na životní prostředí, takzvanou malou EIA.
Proti se postavil zastupitel Dan Sokolíček (ODS).
Než pro memorandum by raději rovnou hlasoval
o podpoře výstavby. „Přístup města ve formě
memoranda se mi vůbec nelíbí, já pro to hlasovat
nebudu,“ řekl Sokolíček. O prospěšnosti areálu
prý nemá pochyb. Zastupitelé jeho požadavek
ale odmítli a schválili předložené memorandum.
„Z celé debaty mám radost. Z kritických podnětů
občanů jsme si vzali to nejdůležitější a vtělili to do
memoranda. Teď je zajištěné, že vše bude probíhat pod veřejnou kontrolou a s úctou ke krajině
i k našim potomkům,“ skončil diskuzi starosta
Michal Šmarda.
-kb-

Boj s kůrovcem se nevzdává
Bohumil Buchta je zkušený lesník, který se o porosty stará už 40 let. Jak sám říká, je srdcař, a
proto přijal nabídku města a pustil se jako nový
hajný do boje s kůrovcem.
V jakém stavu jsou letos novoměstské lesy?
Nástup jara byl chladný a i vzhledem k vyšším
srážkám v minulém období to vypadalo nadějně.
Pak ale přišlo oteplení a i s ním enormní nálet.
Napadené stromy budeme muset začít okamžitě
těžit. Je to vidět na Michovech, Ochoze a lesích v
Petrovicích. Záleží už jen na tom, jak nám pomůže příroda. Je totiž vidět, že po loňském srážkově
vydatném roku a chladnějšímu jaru jsou stromy
odolnější a dokáží se bránit. Při napadení kůrovce
zasmolí, tím se nemůže šířit dál.
Máte dost lidí, daří se vám shánět firmy, které
jsou potřeba ke kácení?
Probíhají výběrová řízení a nějaké firmy se nám
hlásí. Budeme mít i harvestor (stroj na kácení
4

toho, že strom je napaden. Každý zasažený smrk
označíme sprejem, aby bylo jasné, které stromy
jsou určené k pokácení. Hodně záleží na tom, jak
je člověk zkušený. Jde totiž o to, odhalit všechny napadené stromy včas, než se z nich kůrovec
stihne vyvinout a nová generace napadne další
stromy.

stromů, pozn. redakce) takže by se dalo říct, že
to můžeme zvládnout.
Jakým způsobem vlastně kůrovce dokážete
včas odhalit?
Podle výskytu z minulých let si vytipujeme místa,
kde by se kůrovec mohl objevit. Procházíme les a
hledáme typické piliny, které jsou jasným znakem

Jak vám může příroda pomoci?
Je vidět, že les se v některých místech sám poměrně výrazně zmlazuje. Cítí, že je ohrožen, a
stromy proto už několik let po sobě semení, takže
některé plochy, které byly zraněné, jsou dnes plné
semenáčků. Les reaguje a snaží se pomoci si sám.
Na vrcholu Ochozy, kolem Černé a Bílé skály, kde
roste bučina a jedle, je les přirozeně odolnější.
Je to také první zóna CHKO a na okolní poměry
skutečný unikát, který je málokde vidět. Tato část
proti kůrovci obstojí a mohla by se stát dobrým
základem nového lesa.
-kbNOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021
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Michal Šmarda: Nejdůležitější je zdravé hospodaření města
Rozhovor se starostou o plánovaných investicích
a problémech, se kterými se město muselo v uplynulém období potýkat. Proč budí Vysočina Arena
větší vášně než v minulosti? Co se podařilo a kde
je potřeba přidat?
V roce 2019 skončilo hospodaření města přebytkem 14 milionů korun, loni to bylo zase 6
milionů minus. Jak se budou městské finance
vyvíjet dál?
V zastupitelstvu jsme schválili výhled do roku
2026. Každý rok chceme investovat přes 90
milionů korun a zároveň počítáme s tím, že se
město nezadluží. Měst, která nemají žádné dluhy,
zase tak moc není a já jsem docela hrdý na to,
že mezi ně patříme. Dá se to tak zvládnout i v
dalších letech. Jen musíme být dál opatrní a střídmí. Koronavirus, výpadky příjmů, zdražování,
krize ekonomiky, to vše nám komplikuje život
a nutí nás to k úsporám. Na druhé straně jsem
přesvědčen, že jsme se s tím zvládli poprat, aniž
by to mělo výrazně negativní dopad na životy lidí
a úroveň služeb.
Na co by se mělo město v příštích letech zaměřit? Kde jsou rezervy?
Když se ohlédnu za posledními deseti lety, tak
mám radost z toho, že jsme splnili všechny velké
cíle, které jsme si stanovili. A to nejen ty velké
stavby, jako je hala nebo bazén. Výrazně jsme
pomohli místním částem. Nikdy bych nevěřil,
že zvládneme odkanalizovat za tak krátkou dobu
Maršovice, Pohledec, Rokytno a Petrovice. Teď
se dělá Hlinné a plánujeme Slavkovice a potom
i Jiříkovice. Ale jsou to i menší stavby. Třeba to,
že se podařilo dát do pořádku tolik přechodů pro
chodce. Vznikají nové cyklostezky. Máme široko
daleko nejlepší dětská hřiště…
Počkejte, ale já se ptal na něco jiného…
Já vím. Omlouvám se. Určitě se musíme vedle
velkých investic zaměřit na údržbu a opravy městského majetku. Musíme dát dohromady některé
komunikace, které jsou ve špatném stavu. Letos
se konečně podaří vybudovat chodník, přechod a
parkovací místa před II. ZŠ. Podařilo se schválit
přípravu velké rekonstrukce na Betlémě. Tam
obnovíme prakticky všechny komunikace a sítě.
Na to pak navážeme na Holubce a Brožkáči. Jen
tyto tři kopce spolknou na 200 milionů korun.
Opravy jsou potřeba i jinde ve městě. Na příští
rok prošla velká rekonstrukce ulice Budovatelů.
Tam také vzniknou nová parkovací místa.
Parkování se stalo tématem letošního jara. Už
je jasné, jak dál?
Sešli jsme se s lidmi v různých částech města.
Na Hornické a Budovatelů, na Starém sídlišti,
Radnické, Žďárské, Pavlovově, Tyršově a KřenNOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

kově… Především musíme vybudovat nová parkovací místa. Někde je to jednodušší, jinde skoro
neřešitelné. Ještě nás čekají nějaké schůzky a
jasno by mělo být po prázdninách.
Uzavírka Masarykovy ulice štve snad každého.
Někteří lidé navíc říkají, že je kruhový objezd
zbytečný.
Sám o sobě by samozřejmě zbytečný asi byl. Musí
se zvládnout celá přeměna Masaryčky, včetně
změn před Penny a na Komenského náměstí.
Začali jsme nejdražší a nejobtížnější částí. Proto to způsobuje takové problémy. Ale na druhé
straně, jakmile bude tato část hotova, budeme
mít opravdu to nejhorší za sebou. A na konci této
dost komplikované a dlouhá léta plánované akce
bude bezpečnější celá ulice, zlepší se výjezdy z
Hornické a od Penny, doprava se celkově zklidní.
Ten letošek je vážně extrémní, to nemá smysl
popírat. Jsem ale rád, že se alespoň dobu uzavírky
podařilo o dva měsíce zkrátit.
Připravují se další velké investice ve Vysočina
Areně. Veřejnost se rozdělila do dvou táborů.
Proč se mění vztah Novoměšťáků k Areně?
Má to řadu důvodů. Lidé se už více než rok
nemohou účastnit veřejných akcí. Celou zimu se
dívali na prázdnou, uzavřenou sjezdovku a za ní
plotem obehnaný les. Tam, kde dřív proudily davy
lidí, stáli policisté a hlídali, aby se nikdo nedostal
do děsivě prázdného areálu, kde se proháněli
závodníci pod obrovskými prázdnými tribunami.
Děti měly zakázáno se scházet, sportovat, chodit
do školy. Všude slyšíme, že se zhroutí ekonomika
a nevidíme nějaký dobrý konec celé téhle podivné
krize. A z druhé strany na les útočí kůrovec. Probíhá brutální těžba, jaká nemá obdoby, krajina
se mění. Ono je to celé vážně docela depresivní.
A najednou do toho všeho přijde projekt, který
se tváří, jakoby nic. Chystáme se na desítky tisíc
návštěvníků, na každoroční masivní diváckou
účast na biatlonových, cyklistických a lyžařských
závodech. Mají vznikat nové ubytovací kapacity
a podobně. Není divu, že v tom lidé vidí rozpor a
vzbuzuje to vášně.
Takže podle vás za vše může covid?
Tak jednoduché to není. Diskuze kolem budoucnosti Vysočina Areny je mnohem složitější
a dotýká se různých oblastí života. Ono asi není
dobré používat pojem „odpůrci výstavby”. Mezi
lidmi, kteří se vyjadřovali kriticky, totiž nebyli jen
skuteční a jednoznační odpůrci investic do sportovního areálu. Někteří usilují o to, aby areál lépe
sloužil neorganizovaným sportovcům, Novoměšťákům a turistům. Jiní naopak kritizují, že velké
akce a komerční návštěvníci omezují sportovní
přípravu mládeže. Další část diskuzí souvisí s
obavami o ekonomickou udržitelnost areálu. Část

veřejnosti by ráda změnila architekturu a vzhled
celého areálu, protože má odlišný názor na estetickou stránku. Často zaznívají obavy o vliv na
životní prostředí. Lidé nechtějí, aby se areál dál
rozšiřoval, mají obavy, že se bude dále zbytečně
kácet les. Velmi silně zaznívají požadavky na minimalizaci různých omezení v průběhu závodů
a na prostupnost okolí. Je toho zkrátka docela
dost a současná covidová doba všechny ty spory
spíš zvýraznila. Není to tak, že nebýt covidu, bylo
by vše fajn.
A vy sám s kritiky souhlasíte?
Já určitě patřím k lidem, kteří podporují rozvoj
areálu, sportu i turistického ruchu. Nadšení ale
nesmí člověku bránit v objektivním pohledu na
svět. Starostu si lidé nevolí proto, aby byl nadšený,
ale aby poctivě a svědomitě hájil jejich zájmy. Od
Mistrovství světa v roce 2013 sbírám postupně
různé připomínky a podněty, snažím se o to, aby
spolupráce města a Sportovního klubu přinášela
prospěch občanům. Jde mi o zachování zdravého
životního prostředí a rozvoj celého regionu, nejen
jednoho areálu. Jde o to, abychom zajistili využití
všech kapacit po celý rok, nejen pro zimní sporty.
I proto jsme vybudovali singltreky, pumptrack a
další projekty. Připomínky kritiků rozšiřování
areálu jsme proto vyhodnotili a pokusili se je
zapracovat do memoranda, jakési dlouhodobé
dohody o spolupráci. Ta by měla zajistit, že se
nenaplní obavy novoměstské veřejnosti a Vysočina Arena nebude pro Novoměšťáky něčím
cizím a nevítaným. Vcelku podrobně jsme popsali
požadavky na otevřenost, multifunkčnost, ekonomickou udržitelnost a požadujeme i poměrně
tvrdé posouzení ekologických dopadů staveb.
Myslím si, že oprávněné zájmy veřejnosti budou
ochráněny.
Co považujete za nejdůležitější úkoly v příštím
roce?
Zní to trochu jako fráze, ale musíme se vyrovnat
s tím, co po sobě zanechává covid. Nejde jen o
zdraví a peníze. Mění se celá společnost. Příští
rok budeme dávat dohromady ulici Budovatelů.
Tam už nás lidé mají plné zuby. Třetí rok budou žít
na staveništi. Ale musíme to zvládnout. Čeká nás
docela složitá rekonstrukce na Lesní ulici. Měli
bychom začít připravovat výstavbu nové smuteční síně a příští rok budeme připravovat nové
parcely v Pohledci. Hlavně ale musíme zajistit
stabilitu městských financí, to bude nejtěžší. To
se týká i škol a dalších příspěvkových organizací.
No a taky se těším, že začneme normálně žít. V
Horácké galerii budou v létě koncerty, na konci
září nás čekají Svatováclavské slavnosti. Hrozně
moc se těším, že se zase budeme potkávat, povídat si a zažívat příjemné chvíle. 
-kb5
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Střídání na pozici šéfa městských financí
Tomáš Vlček měl dlouhé roky na starosti městskou
pokladnu a stál u většiny velkých investičních akcí
posledních let. Věří, že město zanechává v dobré
finanční kondici.
Jak podle vás dopadl z finančního hlediska
loňský rok?
Přes výrazné propady příjmů kvůli covidu dopadl
velmi dobře. Schodek 5,8 milionů považuji za
úspěch. Plánovaný schodek ke konci roku přitom
byl téměř 50 milionů.
Čím to, že se podařilo schodek tak srazit?
Důvodů je několik. Počítali jsme s tím, že covid
nám způsobí propad v příjmech až 30 milionů.
Snížili jsme proto výdaje. Ubrali jsme u příspěvkových organizací a škol, které kvůli epidemii
měly omezený provoz. 2 miliony jsme ušetřili
na provozu úřadu. Nakonec byl ale propad příjmů pouze 18 milionů, z čehož 12 a půl pokryla
dotace od státu. Do roku 2021 se také převedly
i některé investiční akce v hodnotě zhruba 15

milionů korun. Jednalo se například o vybavení
učeben I. ZŠ.
Jste optimistou i do příštích let? Zvládne město
hospodářskou krizi, která se na nás možná
valí?
Na roky 2022 a dál už nepočítáme s daňovými
propady v důsledku covidu. Věci se snad vrací
do normálu. Zůstává jen propad z daní z příjmu
fyzických osob, který vychází z poslední daňové
novely této vlády. Příjmy máme ale navržené
realisticky. V provozních výdajích počítáme
s částkou, která je pro Nové Město obvyklá,
navýšenou o inflaci. Určili jsme konstantní částku
na velké opravy a drobné investice v hodnotě 40
milionů korun za rok. V letech 2022–2026 se
počítá s většími investicemi, z nichž polovina je
ale závislá na dotacích, takže tady určitě dojde
ke změnám. To, kdy a jestli vůbec dostaneme
dotaci, samozřejmě nedokážeme dopředu naplánovat. Projektů zastupitelé naplánovali dost,
takže bude co dělat.

Zprávy z městské policie
Dne 11.5.2021 bylo strážníkům zaměstnancem
firmy Medin oznámeno, že na jednom z pracovišť se nachází zmije a žádají MP o její odchyt.
Strážníci na místě hada odchytili a vypustili do
lesního prostoru mimo zastavěné území.

Dne 14.5.2021 bylo na žádost PČR prověřeno
oznámení týkající se rušení nočního klidu křikem
páva na ul. Karníkova. Na místě bylo zjištěno, že
se zde skutečně nachází páv. Ihned byl vyrozuměn majitel, který si ho odchytil a odvezl pryč.
Dne 17.5.2021 řešili strážníci další případ
podnapilé osoby, tentokrát na ul. Masarykova.
Orientační dechovou zkouškou strážníci naměřili
muži 2,88 ‰ alkoholu v dechu. Strážníkům tak
nezbývalo nic jiného, než muže dopravit do PZS
6

Vzpomenete si na momenty, kdy to tak růžově
nevypadalo?Konkrétně si úplně nevzpomenu.
Utkvěla mi jedna nepříjemná událost, která se
stala před lety. Před schvalováním závěrečného
účtu zastupitelstvem, což je zákonem daná povinnost, jsme zapomněli účet vyvěsit na úřední
desku. Ke schvalování tedy nedošlo a měl jsem
obrovské štěstí, že to bylo v dubnu. Zastupitelé
se mohli sejít ještě v červnu, a stihli jsme tak vše
schválit včas, jak ukládá zákon. To byla skutečně
hodně nepříjemná záležitost.
-kb-

Svaz tělesně postižených
Svaz tělesně postižených pořádá pro členy
rekondiční pobyt na Třech Studních, a to
ve dnech 13. 9. – 19. 9. Zájemci se mohou
hlásit na tel. 722 968 001, kde jim budou
podány bližší informace. STP všem členům
dále oznamuje, že je v Městských lázních
možné do konce srpna individuální plavání
na kartu STP (1 hod.). Skupinové plavání se
cvičením začne od září 2021. Tyto akce jsou
však podmíněny nařízením vlády.

Dne 13.5.2021 bylo oznámeno na služebnu MP,
že před OD Penny Market leží podnapilá osoba. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o jim
známou osobu, které bylo naměřeno orientační
dechovou zkouškou 2,53 ‰ alkoholu v dechu.
Jelikož osoba nebyla schopna žádné komunikace
ani chůze, byla převezena do PZS v Jihlavě.
V nočních hodinách dne 13.5.2021 při hlídkové
činnosti spatřili strážníci skupinu osob, které
znečišťovaly veřejné prostranství v blízkosti Sportovní haly. Po zjištění jejich totožnosti vyřešili
strážníci věc na místě uložením pokuty.

Co vám práce pro město přinesla a jak se vám
bude odcházet?
Práce na finančním úřadu mě hodně naučila o
tom, jak funguje úřad, o plánování financí, i o
tom, jak fungují jednotlivé městské organizace.
Dostal jsme praxi, kterou škola člověku nikdy
nemůže poskytnout. Za to jsem moc vděčný a
získal jsem mnoho zkušeností, které určitě využiju i v mé další práci.

Za předsednictvo a výbor STP Vladimír Přívara

Jihlava k vystřízlivění.
V ranních hodinách dne 22.5.2021 bylo
strážníkům oznámeno rušení nočního klidu na
ul. Masarykova. Na místě strážníci zjistili, že z
jednoho bytu je slyšet hlasitý rozhovor několika
osob. Po upozornění uživatele bytu na pozdní
noční hodinu se přítomné osoby ztišily a rozešly
domů.
Ve večerních hodinách dne 27.4.2021 řešili
strážníci oznámení o rušení nočního klidu na
ul. Smetanova. Po příjezdu na místo byla z bytu
slyšet reprodukovaná hudba. Uživatel bytu byl
strážníky upozorněn na noční klid. Ten se omluvil
a hudbu ihned vypnul. Věc tak mohla být vyřešena
strážníky na místě.

Městská policie
upozorňuje
Ulice Tyršova je v současné době velice frekventovaná z důvodu objízdné trasy, proto žádáme
spoluobčany, aby k přecházení této komunikace
užívali pouze přechody pro chodce a nepřecházeli na jiných místech. Ohrožují tím zejména sami
sebe, ale i řidiče motorových vozidel. Přechodů
je v těchto místech dostatek a není důvod vytvářet
svým chováním kolizní situace, které by mohly
mít i vážné následky. Jiří Hradil, velitel MP
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Řidiče poslední týdny trápí uzavírky
Masarykova ulice je hlavní dopravní tepnou Nového Města. Její uzávěra komplikuje dopravu.
Na Masarykově ulici vzniká nový kruhový objezd.
Ten bude umístěn v horní části ulice a nahradí
tamější křižovatku ulic Masarykova, Křičkova,
Soškova. V průběhu příprav projektové dokumentace bylo plánováno, že staveniště zůstane
po převážnou část stavby průjezdné vždy alespoň
jedním pruhem. Před zahájením vlastní stavby však došlo ke změně plánovaných uzavírek
tak, že křižovatka bude uzavřena kompletně po
celou dobu realizace, a to až do ukončení stavby
okružní křižovatky, tedy do 7. října 2021. Změna
byla dohodnuta na základě vzniklých komplikací
při realizaci jiné stavby v této lokalitě, a to stavby
„Rekonstrukce kanalizace Budovatelů – Masarykova“, kdy došlo k nutnosti překopat ulici Masarykovu a uzavřít na ní provoz. Investorem této
stavby kanalizace je SVK Žďársko.
Podle Miloše Hemzy jsou opravy a rekonstrukce,
které se týkají podobně frekventovaných ulic,
vždy velmi obtížné. Je třeba pečlivě zvážit, jaké
dopady budou mít. Zcela bez nepříjemností ale
práce nejdou nikdy. „Věřím, že lidé pochopí, že
omezení nejsou samoúčelná, a budou trpěliví.“
O tom, že právě opravy Masarykovy ulice nepatří k těm nejjednodušším, není pochyb. Pohyb
chodců i automobilů byl na parkovišti na ulici
Masarykova prakticky omezen několik týdnů.
Dodavatelská firma rekonstruující kanalizaci
navíc při pokládce potrubí v chodníku mezi ulicí Masarykova a Budovatelů opomněla respek-

Plánované uzavírky
v Novém Městě
Od 17.5.2021 do 31.7.2021 bude uzavírka
v odbočce z ulice Sportovní k boční bráně
katolického hřbitova.
Od 24.5.2021 do 1.8.2021 v ul. Leandra Čecha 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.
V termínu od 17.6.2021 do 21.10.2021
budou z důvodu vybudování kanalizace v
místní části Hlinné uzavřeny silnice II/354
a III/35421.
Aktuální informace naleznete na webu města
www.nnm.cz
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tovat hranice veřejných a soukromých pozemků,
částečně kanalizaci uložila na soukromý pozemek
a bylo nutné tuto chybu napravit. Chodník byl
opětovně rozkopán, kanalizační řad byl přeložen
na pozemky v majetku města. „Veškeré práce
způsobené chybným uložením kanalizace budou
hrazeny zhotovitelem stavby."
Ve stejný časový okamžik byly na stávajícím
kruhovém objezdu na ulici Nečasova zahájeny a
realizovány práce na opravě protihlukové stěny.
Investorem této stavby bylo Ředitelství silnic a
dálnic. „Nebýt této uzavírky, mohly práce na
kruhovém objezdu na ulici Masarykova skončit
už na konci září. Celé se to ale díky této stavbě o
týden posunulo,“ dodává Hemza.
Díky strategickému rozhodnutí křižovatku
v horní části Masarykovy uzavřít zcela, budou
moci stavbaři postupovat rychleji, a motoristé
tudy budou moci tak projíždět o tři týdny dříve, než kdyby zůstala ulice průjezdná jedním
pruhem, jak se plánovalo původně.
Rekonstrukce kruhového objezdu na Masarykově
ulici je součástí většího plánu na revitalizaci dopravy v této oblasti města. Podle studie, kterou si
město nechalo vypracovat, by měly v dalších letech na této frekventované komunikaci vzniknout
další dva kruhové objezdy, a to na Komenského
náměstí a v křižovatce u OD Billa na ulici Brněnská. Po realizaci všech výše uvedených projektů by mělo dojít ke zkvalitnění dopravy v celém
úseku od OD Billa až po křižovatky u dopravního
terminálu na ulici Nádražní. 
-kb-

Nové Město pronajímá
bufet ve Sportovní hale

Prostor kavárny má 44,5 m², sklad 12,1 m².
Součástí je i WC a úklidová místnost. Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je
povinen uzavřít nájemní smlouvu do 30 dnů
od oznámení o výsledku výběrového řízení.
V případě, že tak neučiní, má se za to, že o
pronájem již nemá zájem. Objekt, ve kterém
se nachází prostory k pronájmu, je nově postavený, veškeré vybavení je nové a funkční.
Město jako pronajímatel umožní nájemci
provedení pouze nezbytných úprav. Bližší
informace zájemcům o nabízené prostory poskytne Roman Wolker, správce haly, tel. 775
873 073 nebo Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy majetku města, tel. 723 190 997,
e-mail: radek.fila@meu.nmnm.cz.

-kb-

Do spořitelny už jen bez
peněz
Česká spořitelna v Novém Městě bude od 1. července 2021 v provozu bez pokladny.
Vybírat a vkládat hotovost u nás bude možné i
dál – v pobočkovém bankomatu dostupném 24
hodin denně. Veškeré operace s vkladní knížkou
bude možné vyřídit v pobočce Žďár nad Sázavou,
nám. Republiky 1450/23. Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské služby pobočka Nové
Město na Moravě zachová beze změny a v nezměněné otevírací době. 
-kb-

Demonstrace proti
současnému vedení
státu
Dne 8. června se na Vratislavově náměstí
v Novém Městě na Moravě sešlo kolem 70 lidí
na pokojné demonstraci. Občané vyjádřili svůj zásadní nesouhlas se způsobem vedení naší země.
Informovaná kritika směřovala především na
prezidenta a jeho tým a na vládu ČR.
Pod záštitou spolku Milion chvilek pro demokracii se v tento den konaly demonstrace po celé
ČR; celkem se zúčastnilo na 50 měst a obcí. Šlo o
druhé kolo regionálních demonstrací v průběhu
čtrnácti dní. Obě kola mimopražských demonstrací navázala na velkou demonstraci konanou
28. května na Václavském náměstí v Praze. Celá
červnová vlna občanského vzdoru vyvrcholila v
neděli 20. června, opět na Václaváku.
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Vrchovina sází na fotbalové mládí
Hned osm fotbalových nadějí naskočilo do přípravy prvního mužstva Vrchoviny. Jde o hráče,
kteří byli narozeni v rozmezí let 1999 až 2002.
Pochází zejména z jihlavské líhně, o šanci se
však perou i fotbaloví šikulové ze Žďáru nad
Sázavou, Blanska či Velkého Meziříčí. Nový
trenér Vrchoviny Pavel Procházka tak využívá
svých předchozích zkušeností a ví, kde přesně
lovit nadějné hráče. „Je to v souladu se strategií
klubu, omladit kádr a dávat šanci hráčům z klubů z blízkého okolí,“ popsal pro Žďárský deník
Pavel Procházka. Žhavým želízkem je například
krajní záložník Radek Matulka, který přichází
na zkušenou z Jihlavy. Zároveň nevstupuje na
neznámou půdu, novoměstský dres v minulosti
již oblékal.
-mah-

Turnaj v sedmičkovém ragby

24hodinovka v cíli

Novoměstský ragbyový klub Titáni rozehrál
letošní sezonu. V termínu 12. – 13. června se
zúčastnil Pivovarského poháru v sedmičkovém
ragby, který se uskutečnil ve Velkých Popovicích a Kamenici. V největším turnaji komunitního ragby se představilo celkem 14 týmů. Vedle
Titánů to byly týmy z Velkých Popovic, Plzně,
Rakovníka, Sedlčan, Babic, Poděbrad, Liberce,
Prahy, Kralup, Olomouce, Jeseníku a dorazil také
zahraniční tým ze Slovenska. Dosažené výsledky
v průběhu turnaje nebyly tentokrát tolik důležité.
Šlo o sportovní setkání po několikaměsíční pauze, prim hrála uvolněná a přátelská atmosféra.
Naplno se série turnajů v sedmičkovém ragby
rozjede letos na podzim.
-mah-

V termínu 5. – 6. června se po roční odmlce uskutečnil XXIV. ročník vytrvalostní jízdy na kolech.
Jelo se za ideálního počasí v okolí Tří Studní. Na
start se postavilo 35 závodníků, z čehož 5 bylo
vytrvalkyň. Nejlépe ze všech se dařilo Miroslavu
Navrátilovi, který od začátku závodu ukázal všem
záda a jel si sólo jízdu. Na 2. místě skončil Stanislav Komárek a 3. místo obsadil Martin Komárek.
Z žen se jako největší bojovnice ukázaly Simona
Musilová a Renáta Pávková. Vyzdvihnout je třeba
také výkony seniorských závodníků. V kategorii
nad 70 let zazářil na koloběžce Josef Halama, v
kategorii nad 80 let udivoval svojí formou František Gyra.

-mah-

Staňte se fotbalovým trenérem
SFK Vrchovina hledá nové trenéry pro mládež.
Cílí přitom na rodiče, bývalé či současné hráče
klubu, stejně tak na všechny, kteří mají chuť se
zapojit do práce s mládeží. Samozřejmostí je pak
láska k fotbalu. Odměnou bude nejen radost nejmenších či fotbalové zážitky z první ruky, ale také
trenérské stáže ve spolupráci s nejlepším českým
klubem SK Slavia Praha. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na adresu sfkvrchovina@nmnm.cz
či telefonicky na číslo 777 647 988.

-mah-
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Vzhůru Brno
Novoměstská atletika měla dva zástupce na mezinárodním atletickém mítinku Vzhůru Brno. Na
bedně skončil sprinter Matouš Budig, který ve
finále běhu na 100 m doběhl na 3. místě. Medailové ovace si vychutnával společně s britským
sprinterem Andrew Robertsonem, jehož osobní
rekord činí rovných 10 vteřin a řadí se mezi evropské medailisty. Na brněnské dráze se představil
také David Koutník, který neprošel z rozběhu
nejkratší trati. Vedle toho se postavil do oštěpařského sektoru. Po boku ostřílených borců, jejichž
náčiní přelétali 80m hranici, si připsal osobní
maximum. To nově činí 51,25 m, díky čemuž
překonal také letitý oddílový rekord.
-mah-
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Jaroš rozjel pomoc pro Atletické
Letní provoz
Domácí hospic Vysočina představení v Kolíně ve Vysočina Areně
Novoměstský horolezec Radek Jaroš do toho v
červnu šlápl. Společně s dalšími dobrovolníky
se zapojil do akce Na kole pro Hospic, jejímž
cílem bylo rozvézt informační materiály o Hospici do všech 174 obcí Žďárska. „V rámci rekonvalescence po operaci kolene jsem si naplánoval
tři trasy, ve kterých objedeme celkem 14 obcí,“
uvedl Radek Jaroš. Navštívil například Vlachovice a Sklené. Díky dobrovolníkům zástupci obcí
dostali do svých rukou informace, jak může
Domácí hospic Vysočina pomoci obyvatelům
přímo u nich. Své služby totiž poskytuje i v těch
nejmenších vískách po celém okrese. „Snažíme se touto akcí dosáhnout toho, aby co nejvíce
obyvatel okresu vědělo, že existuje možnost, jak
řešit vážnou nemoc svého blízkého v domácím
prostředí,“ doplnil ředitel Domácího hospice
Vysočina Petr Hradil. 
-mah-

Ve středu 2. června se novoměstští atleti představili na závodech v Kolíně. V jeho průběhu zazářil především sprinter Matouš Budig. V běhu
na 100 m si časem 10,69 totiž vylepšil osobní
maximum. Zároveň tím potvrdil nejen vynikající
formu, ale také nominaci české juniorské štafety.
Kvarteto se lvem na hrudi se v závodě 4x100 m
blýsklo časem 40,47, čímž překonalo limit pro
účast na ME do 20 let v estonském Tallinu. Na
kolínské dráze se dařilo také dorostenci Danielu Dočkalovi. V běhu na 3 km si vylepšil osobní
rekord o 18 vteřin a poprvé prolomil devítiminutovou hranici. Finišoval jako druhý v pořadí v
čase 8:59. Své maximum si vylepšila také běžkyně
Karolína Šípková. V běhu na 800 m finišovala v
čase 2:27, čímž vybojovala 3. místo. 

-hub-, -mah-

I v létě to ve Vysočina Areně žije! Areál je volně
přístupný, takže si ho můžete prohlédnout nebo si
rovnou zasportovat v místech, kde se v zimě prohání biatlonové hvězdy. Návštěvníci mohou využívat dráhu pro kolečkové lyže a brusle (včetně
400m oválu na stadionu pro méně zkušené), dále
se svézt na singletracích, pumptracku a okruzích
určených pro horská kola. Běžci a turisté se pak
mohou vydat na několik okruhů vedoucích lesem
Ochoza. V provozu je také Testcentrum a Sun’s
Caffé Vysočina Arena s půjčovnou sportovního
vybavení. Otevřeno mají od pátku do neděle.
Hodiny pro veřejnost jsou obvykle od 7:00 do
9:00 hod., od 12:00 do 14:30 hod. a od 18:00 do
20:00 hod. Před návštěvou doporučujeme také
zkontrolovat kalendář aktivit zveřejněný na webu
www.vysocina-arena.cz.
-mah-

Fotbalisté pilují formu na novou sezonu
Na novou sezonu se již naplno připravují novoměstští fotbalisté. Do pravidelného tréninku
naskočili 31. května. První tréninkový blok
bude ukončen 23. června přípravným zápasem
s Velkým Meziříčím. Tým již trénuje pod vedením
nového lodivoda, kterým se stal Pavel Procházka, jenž nahradil Richarda Zemana. Pavel Procházka si již stihl sestavit také vlastní realizační
tým. Opřít se bude moci o zkušenosti stávajícího

asistenta Lukáše Michala, novou posilou je pak
druhý asistent trenéra. Je jím Miloslav Císař, jenž
přišel z Nedvědice. O brankáře se bude starat
Petr Skryja, vedoucím mužstva pak zůstává Pavel
Bajer. Do prvních tréninků naskočilo celkem 27
hráčů včetně hráčů z rezervy. „Všichni stojí na
stejné startovací lajně, je to jenom na nich, zda
se prosadí do prvního mužstva. Určitě jim nelze
upřít snahu,“ vyzdvihl Pavel Procházka. Během

tréninků hráči pilují především fyzickou kondici.
Kromě hřiště pravidelně trénují také na atletické
dráze. Nový ročník Moravskoslezské fotbalové
ligy bude rozehrán 1. srpna.
-mah-

Výsledky oddílových závodů v atletice

Florbalové okénko

Ve středu 26. května se v rámci odpoledního tréninku novoměstských atletů uskutečnily oddílové
závody, v jejichž průběhu nebyla nouze o špičkové
výkony. V běhu na 800 m se časem 2:04,8 blýskl
Daniel Dočkal. V hodu diskem si osobní rekord
výkonem 48 m připsal Matouš Němec, čímž
se také dostal do čela letošních republikových
tabulek. Kouli pak hodil do vzdálenosti 13 m a
kladivo při jeho nejdelším pokusu přistálo na
značce 43 m. Kladivářkám dominovala Gabriela
Bojanovská, která zvítězila pokusem dlouhým
48 m. Výborné časy byly k vidění také v ženském
běhu na 800 m. Vítězný čas Karolíny Šípkové měl
hodnotu 2:34. Na stometrové trati v protivětru
pokořila Nina Šinclová hranici 14 vteřin. Stopky
se zastavily přesně 13.6. Ve skoku vysokém překonala Denisa Dvořáčková 150 cm a Zbyněk
Pecha 176 cm. 
-hub-,
-mah-

Florbal v našem městě konečně ožil. Všichni
hráči chodí na tréninky a užívají si to naplno.
Aktuálně probíhá přihlašování do soutěží ČF,
ve kterých budou nastupovat hráči přípravky,
elévové, mladší žáci, starší žáci a muži, kteří se
ukáží v Regionální lize. Dorost a junioři budou
hrát Orelskou ligu. V červnu si starší žáci a dorostenci zahráli i přátelská utkání, kdy poměřili
své síly s týmy ze Žďáru a Bystřice. Zároveň se
uskutečnilo vyhlášení březnové běžecko-cyklistické výzvy, přičemž ještě jednou smekáme před
všemi účastníky. Mladší kategorie si přípravu na
novou sezonu zpříjemňovaly návštěvami bazénu.
O letní náplni zatím nebylo přesně rozhodnuto,
ale předpokládáme, že letní přípravu neošidíme a
v srpnu také uspořádáme příměstské soustředění.

-tom-, -mah-
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Horácká galerie
V prostorách Horácké galerie jsou aktuálně k vidění tři nové výstavy – Photographia Natura 2020,
Vcházení do krajiny a krajinářské fotografie a
Paperback III. Velkou pozornost i diskusi veřejnosti
vyvolala venkovní výstava monumentálních objektů renomovaného českého sochaře Čestmíra Sušky.
Avšak pojďme to vzít pěkně popořádku! Fotosoutěž Photographia Natura se již řadu let prezentuje
v Novém Městě na Moravě, i proto jsme v červnu
na soutěž opět navázali stejnojmennou výstavou,
která představuje nejlepší snímky na téma Interakce v přírodě. Do sedmnáctého ročníku soutěže
se přihlásilo 33 autorů, kteří zaslali 161 soutěžních
fotografií. Zvítězila fotografie Hodování od Jaroslavy Melicharové z Jihlavy. Na druhém místě se
umístil snímek Já chci taky Jaroslava Hedbávného
z Třebíče a třetí místo získal opět jihlavský autor Pavel Zach se snímkem U rybníka. Výstava
potrvá v Arkádě Horácké galerie do 22. srpna.
Výstava Čestmíra Sušky odstartovala první ročník
sochařské přehlídky Sochy pod novoměstskou
oblohou, který společně organizují Nové Město
na Moravě a Horácká galerie. Ambicí projektu je
každý druhý rok oživit sochami exteriér města a
představit žijící umělecké osobnosti. „Vidím v tom
symbolické pokračování zdejší sochařské tradice,
možnost nabídnout jedinečný pohled na veřejný
prostor a vyvolat diskusi o jeho proměnách a nových
požadavcích. Je mým neskromným přáním, aby
milovníci umění jezdili do Nového Města na Moravě za sochami pravidelně a se stejným nadšením,
jako například jezdí za moderním uměním na
Bienále do italských Benátek,“ říká Věra Staňková, ředitelka Horácké galerie. Partnery projektu se staly firmy WAPA s.r.o. a PKS stavby a.s.
Druhou výstavu Paperback III také připravil kurátor Jakub Orel Tomáš, který oslovil šest mladých umělců ze seskupení Paperback, jež se zformovalo v roce 2012 z absolventů Ateliéru papír
a kniha Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.

Třetí výstavní projekt v zámeckém podkroví
Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie
mezioborově propojuje přírodovědu a výtvarné
umění. Kurátorka Petra Mrkosová ve spolupráci
s ekologem Petrem Halasem vybrala 18 autorů a
svezla z různých míst celé České republiky kolekci grafik a obrazů malířů, kteří se věnují krajině
10

Z matriky

Českomoravské vrchoviny, Orlických hor a jejich
podhůří. Mezi vystavenými autory jsou zastoupeni
například Josef Jambor, Rudolf Hanych, Otakar
Kubín, Antonín Slavíček, Jan Trampota a další.
Výstava navazuje na úspěšný obdobný projekt,
který hostila Horácká galerie v roce 2014, zaměřený na díla Josefa Jambora. Podobně jako
před sedmi lety bude v létě i letošní výstava doplněna komentovanými procházkami krajinou
z vystavených obrazů. Termíny brzy dáme vědět.
V rámci podvečerního programu Galerijní noci
ožila před Horáckou galerií i historická postava
Leopolda Ignáce z Ditrichštejna (1660–1708),
který byl velkým podporovatelem umění a proslul zejména architektonickými objednávkami a
jmény umělců, kteří pro něj pracovali. Dostal se
ale do dluhů, a tak novoměstské panství, které
tehdy patřilo Ditrichštejnům, nabídl nově založenému Ústavu šlechtičen v Brně. Od roku
1699 byl tedy novoměstský zámek v majetku
Ústavu šlechtičen, a to až do druhé světové války.
(sta)

Stomatologická pohotovost
3.7.2021 MDDr. Radka Prouzová
Radostín nad Oslavou 71, 799 505 925
4.7.2021 MUDr. Marie Přikrylová
Studentská 7, Žďár n. Sáz., 566 690 110
5.7.2021 MUDr. Marwan Zrieka
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
6.7.2021 MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, Žďár n. Sáz., 566 690 123
10.7.2021 MUDr. Jitka Řezáčová
Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
11.7.2021 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
17.7.2021 MDDr. Petr Novotný
Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6,
Žďár n. Sáz. 566 643 012
18.7.2021 MDDr. Petr Novotný
Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6,
Žďár n. Sáz. 566 643 012
24.7.2021 MDDr. Veronika Suchá
Zahradní 580, Bystřice n. P., 735 047 388
25.7.2021 MUDr. Andrea Stalmachová
Vír 201, 605 151 774
31.7.2021 MUDr. Milada Trojáková
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231

narozené děti
5. 5. David Mrázek
5. 5. Daniel Petr
21. 5. Antonín Jiránek
24. 5. Jakub Ondráček
manželství
21. 5. Markéta Bílková, Jaromír Hamřík
29. 5. Věra Lamplotová, Jaroslav Krčil
29. 5. Kateřina Brožová, Martin Grepl
5. 6. Tereza Hajdajová, Filip Mazel
5. 6. Ilona Komínková, Martin Polnický
jubilanti
1. 7. Anna Markvartová
87 let
3. 7. Bohumil Topinka
85 let
4. 7. Olga Gregorová
80 let
9. 7. Miloslava Chmelařová
89 let
10. 7. Jaroslav Tatíček
90 let
14. 7. Božena Němcová
92 let
17. 7. MUDr. Emilie Kaštánková
75 let
17. 7. Milada Kaštánková
90 let
19. 7. MVDr. Jan Sedlařík
86 let
22. 7. Oldřich Mičík
80 let
25. 7. Olga Buchtová
91 let
25. 7. Pavel Hubáček
80 let
26. 7. Jaroslav Pohanka
75 let
29. 7. Anna Kottová
80 let
29. 7. Jan Ravas
75 let
úmrtí
(Pohledec, 1938)
10. 2. Josef Vokoun
7. 5. Otakar Horák
(Nová Ves, 1949)
15. 5. Růžena Vocítková
(Dlouhé, 1940)
18. 5. Božena Stupková (Rad. Svratka, 1946)
(Nové Město, 1947)
18. 5. Bořivoj Vojnar
19. 5. Pavel Kotovic
(Nové Město, 1947)
23. 5. Josef Král
(Jiříkovice, 1937)
24. 5. Marta Machová
(Zubří, 1935)
27. 5. Iva Hájková
(Radňovice, 1972)
27. 5. Jana Havelková (Nové Město, 1941)
30. 5. Libuše Stojanová (Nové Město, 1928)
1. 6. Josef Kříž
(Řečice, 1931)
(Nové Město, 1940)
2. 6. Milan Málik
4. 6. Jiří Ptáček
(Nová Ves, 1946)
6. 6. Marie Havelková (Nové Město, 1931)
6. 6. Milada Křížová
(Slavkovice, 1931)
13. 6. Josefa Blažková
(Řečice, 1949)
15. 6. Hana Janovská (Nové Město, 1937)

Významná výročí
6.7.1861 narodil se v Jimramově ing. Emil Mašík,
prof. na VUT v Brně, odborník na stavby silnic, železnic a tunelů, 160. výročí narození (zemřel 29.7.1925 v Brně).
6.7.1971 zemřel v Brně Bohdan Lacina, akademický malíř, grafik, 50. výročí úmrtí (narozen 15.2.1912 ve Sněžném).
27.7.1911 zemřel v NMnM Leander Čech, 1. ředitel novoměstské reálky (1894–1911),
významný literární kritik, 110. výročí úmrtí (narozen 27.2.1854 v Cetorazi).
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Minibazar
Koupím garáž, lokalita Holubka. Tel.: 608 724 448
Prodám elektrokolo, málo používané, ze zdravotních důvodů. Původní cena 21 900 Kč, nyní
17 000 Kč, možná sleva. Tel.: 723 865 366
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 garáž v NMnM, platím hotově.
Tel.: 725 914 644
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
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř.
na ulici Dukelská. Platím hotově ihned.
Tel.: 776 272 281
Hledám víkendovou pomoc pro nemocné rodiče,
zkušenost vítána. Odpoledne asi 6 hodin.
Tel.: 732 210 227
Prodám elektrokolo skládačku, původní cena
22 900 Kč, nyní 15 000 Kč, ze zdravotních důvodů,
jako nové. Tel.: 723 865 366

Vzpomínky
Dne 21. července uplyne
10 let od úmrtí manžela,
tatínka a dědečka pana
Zdeňka Gabriela, reprezentanta v běhu na lyžích,
později trenéra, ředitele
ZL, rozhodčího FIS a
dlouholetého funkcionáře
lyžování v Novém Městě na
Moravě. Věnujte mu s námi krátkou vzpomínku.
Manželka Jana s rodinou
Dne 15. července by se
dožila 100 let paní Vlasta
Rousková. Dne 12. srpna
vzpomeneme 5. výročí
úmrtí. S úctou vzpomíná rodina Rouskova.

„Bolest je ticho světa.“
Dne 11. července uplyne
již 11 let, kdy nás opustila
v necelých 40 letech naše
milovaná dcera Andrejka
Hlaváčková z Nového
Města na Moravě. Za vzpomínku na Áju všem děkujeme. S láskou stále vzpomínají sestra Katka s dětmi Filípkem a Andrejkem.
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Prodám stavební pozemek v centru NMnM, parcelní číslo 320, 321, celková výměra 683 m², přípojky na hranici pozemku. Bližší info na tel.:
730 815 702
Koupím garáž za 300 tisíc. Tel.: 721 910 800
Koupím hutní sklo Škrdlovice, nabídky na tel.: 605
433 665, e-mail koudelka.lubos@centrum.cz.
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, Židlický, Zezula, Jícha, Kopáček, Podloucký, Emler,
Hanych, Sodomka, Bukáček, Lukášek, Puchýř, Macoun, Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelínek, Wagner,
Lacina, Sigmund, Bubeníček, Panuška, Kaván,
Blažíček a další. Tel.: 776 393 000
Vyměním byt po rekonstrukci 2+1 v NMnM za
rodinný dům v NMnM, rozdíl doplatím, zahrada,
garáže, dílna vítány. Tel.: 702 080 358
Hledáme RD, chalupu či zděnou chatu k rekreaci.
Jsme přímí kupující, bez RK. Tel.: 608 958 570
Sháním stavební pozemek v blízkém okolí NMnM,
příp. i v NMnM. Jsem přímý zájemce, ne RK.
Tel.: 724 199 966
Prodám střešní krytinu, betonovou tašku, šedou,
25x40 cm, 3 Kč/ks. Dále stropní desky, 30x150 cm,

50 Kč/ks. Vhodné na pergolu, přístřešek.
Tel.: 722 062 325
Z důvodu nemoci prodám dámské elektrokolo,
nové, najeto 120 km, původní cena 26 000 Kč, nyní
22 000 Kč. Tel.: 724 303 477
Prodám oblečení na motorku, na postavu výšky
170 cm, váhy 72 kg. Bunda kožená, textilní, moto
boty vel. 41. Vše pěkné, málo nošené, končím.
Tel.: 604 173 612
Prodám palivové dřevo, štípaný smrk v metrech,
cena 600 Kč za metr. Tel.: 728 569 323
Prodám stropní světlo s lopatkovým ventilátorem,
do obýváků, 980 Kč. Klece na ptáky, morčata apod.,
menší 280 Kč, větší 380 Kč. Stůl do kuchyně nebo
kanceláře, bílý masivní, jedna strana půlkulatá,
možno zvětšit až pro 8–10 lidí, 90x140 (+75 cm),
dobrý stav, 680 Kč. Starší šatní skříň, hnědá, v. 175,
š. 110, hl. 60 cm, dobrý stav, 380 Kč. Různé police,
poličky, skříňky, stolek – ceny dohodou. Lavici na
posilování břišních svalů, kovová + koženka, pěkná,
280 Kč. Tel.: 731 680 524

Dne 29. července vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás opustila manželka,
maminka a babička paní
Libuše Sochorová. Stále
vzpomínají manžel, děti
Martin, Petr a Jiří s rodinami a rodina Zárubova.

Dne 1. července by
oslavil své 80. narozeniny pan Miloslav Dvořák z Nového Města na
Moravě. Vzpomeňte s
námi. Rodina Dvořákova

Dne 15. července si připomeneme nedožité 95. narozeniny našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka
pana Františka Jindry. Současně tento rok vzpomínáme 5 let jeho odchodu.
Děkujeme všem, kdo jste
ho znali, za vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami
Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí.
Dne 11. července uplyne
1 rok, kdy nás navždy
opustil pan Vladimír Tomášek. S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Květa a syn Richard s rodinami.

Uzávěrka srpnového čísla je
15. července 2021.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli
rozloučit dne 8. 6. 2021 s naším milovaným manželem, tatínkem, dědečkem a skvělým přítelem,
panem Milanem Málikem, a doprovodili jej tak
na jeho poslední cestě. Děkuje rodina Málikova.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímáme v Informačním centru na Vratislavově
náměstí. Kontakt na redakci Novoměstska:
zpravodaj@nmnm.cz

K Club
5.7. – 11.7.
Jahodový týden
Celý týden se můžete těšit na
dobroty z jahod.
7.7. LiStOVáNí
Manolito Brejloun 16:00
Švejk 18:00
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě
19.7. Přednáška s Karolínou Otavovou aneb Přijďte
rozluštit, proč se Vám nedaří hubnout a jak na zdravý
jídelníček s rozumem. Vstupné dobrovolné
11
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Slunohraní zahájí léto
v Novém Městě
Energie hudby musí proudit. Letošní SLUNOHRANÍ bude jiskřivou mezihrou.
Desátý ročník Novoměstského Slunohraní od
loňska čeká na svůj důstojný a slavnostní okamžik
zahájení. Ten zajisté přijde – a my věříme, že už
příští rok. Ale co letos?
Muzikanti nespí – neumí to a ani nechtějí, stejně
tak jako my, organizátoři. A o publiku ani nemluvě. A tak si letos dáme takovou kratší mezihru. V hudebním názvosloví – Intermezzo.
Slunohraní Intermezzo 2021 bude pro hudebníky,
kteří se nyní, na poslední chvíli, neuvěřitelnou
rychlostí přihlásili, skutečně adrenalinovým zážitkem. Pouhé dva dny bude mít Letní orchestr na
to, aby pod taktovkou dirigenta Richarda Kružíka
připravil svůj koncertní program. To, co jindy
orchestr trénuje 5 dní, musí letos vměstnat do
pouhých dvou zkoušek a jedné generálky. Muzikanti už znají maratony v podkroví Horácké
galerie v Novém Městě na Moravě, kde nejednou
v potu tváře dokázali dostat ze svých nástrojů i
srdcí maximum – a ještě kousek navíc. Takové
vždy bylo, je a bude Slunohraní.
Toto neobyčejné letní hudební setkání je tu už
deset let proto, aby spojovalo nadšené majitele
smyčců všech věkových kategorií se špičkovými
profesionály a aby umožnilo všem, kteří se ho
zúčastní, načerpat neopakovatelnou atmosféru,
energii a obohacení. Vzájemné předávání radosti
a získávání nových zkušeností je vždy umocněno sdílením radosti všech těchto silných emocí
s publikem.
Také letos bude veškerá snaha Letního orchestru směřovat raketovou rychlostí k závěrečnému
koncertu, který po dvou letech rozzáří a rozezvučí

nádvoří Horácké galerie.
Slavnostní večer uvede Smyčcový kvartet Opus
44 Felixe Mendelssohna Bartholdyho v podání
Janáčkova kvarteta. Novoměstské publikum už
tuto milou čtveřici ze světa hudebních mistrů
netrpělivě vyhlíží. A my si nesmírně ceníme toho,
že právě Janáčkovo kvarteto se před lety rozhodlo
na Slunohraní přijet, s grácií se chopilo lektorské
role hudebních workshopů a že s námi po celou
dobu zůstává.
Letní orchestr, složený z hudebníků z nejrůznějších koutů naší republiky, pak ve druhé části
koncertu zahraje Mannheimskou sinfonii B dur

Jana Václava Stamice, Valčík A Dur Antonína
Dvořáka a 6. větu z Capriol Suite Petera Warlocka.
Slunohraní Intermezzo vyvrcholí vystoupením
Janáčkova kvarteta.
Srdečně Vás zveme na koncert Janáčkova kvarteta a Letního orchestru na nádvoří Horácké galerie
v Novém Městě na Moravě, 6.7. ve 20:00. Počet
míst bude omezen, rezervujte si proto své vstupenky včas na www.slunohrani.cz.
Přestože jsme se rozhodli letošní SLUNOHRANÍ
uspořádat na poslední chvíli, věříme, že bude
skvělé a že budeme všichni moci pocítit alespoň
na chvíli jeho neopakovatelnou atmosféru. Děkujeme Novému Městu na Moravě, Horácké galerii, Kulturnímu domu i ZUŠ za perfektní podporu
a spolupráci. 
Vlasta Piskačová

Muzejní příměstský tábor
Termín tábora: 26. července – 30. července
Místo konání: Horácké muzeum, Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě
Věková kategorie: předškoláci – 10 let
Cena tábora (včetně stravy): 950,- Kč
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Letní výstavy v muzeu
Rok divadel může konečně začít. Zveme vás 29.
června v 16:00 hodin na otevření letních výstav
v muzeu, kde divadlo 100 opic zahraje představení pro děti Pes a drak. Zahájíme výstavu
kouzelného kufru a obrázků Jakuba Zicha, výtvarníka pražského divadla pro děti Minor, na
půdě budou vystaveny scénografie Ivy Němcové.
Ve výstavním sále si můžete pohrát s legem a
prohlédnout si modely této oblíbené stavebnice.
A náš nový průvodce Adam Dostál vás provede
historií města a jeho slavných osobností v rámci komentované prohlídky 18. čevna od 17:00
hodin.
Alice Hradilová
Kouzelný kufr Jakuba Zicha

Tradiční setkání padesátníků
Vážení občané Nového Města na Moravě a okolí
narození v roce 1970 a 1971, Kulturní a společenská komise připravuje první říjnovou sobotu
(2.10.2021) v Kulturním domě NMnM tradiční
setkání novoměstských rodáků, jejich spolužáků
a přátel našeho města – PADESÁTNÍKŮ. Jelikož
v loňském roce bylo připravované setkání z důvodu koronavirové nákazy zrušeno, proběhne
v letošním roce společné setkání ročníků narození
1970 a 1971.
Prosíme zástupce jednotlivých tříd, kteří organizují třídní srazy a mají kontakty na své spolužáky, aby se nám co nejdříve ozvali na e-mail
padesatnici@nmnm.cz. Rádi bychom vás poté
oslovili a poprosili o spolupráci při organizaci
setkání. Zanechte prosím na sebe telefonický
kontakt. Moc děkujeme.

PROGRAM:
14:00 Prezentace
15:00 Vystoupení starosty města, slavnostní
přípitek
15:30 Zápis na pamětní listinu, společná fotografie
16:00 Individuální prohlídka základních škol,
gymnázia a města
17:00 Společenský večer s hudbou a tancem
Z důvodu zajištění občerstvení Vás žádáme o
potvrzení účasti do 15.9.2021 na telefonním čísle 566 598 427 (Aneta Linková) nebo e-mailu
padesatnici@nmnm.cz (kontaktní osoba Aneta
Linková, Renata Slámová). Účastnický poplatek
400 Kč uhradíte na místě v den konání akce.-kb-

Harmoniky v Rokytně
Další ročník setkání harmonikářů se koná
na rokytenské Obůrce 18. 7. Této úspěšné
akce se pravidelně účastní minimálně 20
účinkujících harmonikářů. V případě nepříznivého počasí jsou lavičky kryty velkým párty
stanem. Návštěvu letošního setkání lze spojit
s prodejní výstavou obrazů malířky Heleny
Puchýřové, která se bude konat v budově
hasičárny v Rokytně.
-kb-

Participativní rozpočet
Do letošního ročníku projektu Zapoj se! se přihlásilo celkem 15 projektů. Deset z nich splnilo
podmínky a budou zařazeny do hlasování od
1.7.2021 do 15.9.2021. Pět projektů, které do
hlasování nemohly být zařazeny, protože svým
rozsahem přesahují rámec projektu nebo naráží na jiné překážky, ale nespadne pod stůl. Například vycházková trasa od viaduktu k Černému
rybníku je projekt, se kterým si město láme hlavu
už dlouhý čas. Bohužel se nedaří získat potřebné
pozemky od soukromých vlastníků a svým rozsahem velmi náročný projekt realizovat. Město
se o to ale bude i nadále snažit. Podobně je to s
nápadem na oplocení hracího prostoru za skautskou klubovnou na ulici Malá. Nápad je to dobrý,
ale musí být projednán s krajem a dalšími subjekty, což není jednoduché, a do participativního

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

rozpočtu nelze tedy zařadit. „Za všechny nápady
aktivním občanům Nového Města děkuji,“ říká
starosta Michal Šmarda. Změny nastaly i v hlasování. „V minulém roce občané často kritizovali
náročnost přihlášení a vyplňování formuláře, a
proto jsme se jej snažili co nejvíce zjednodušit.“
Každý občan může rozdat všem vybraným projektům libovolný počet hvězdiček. Takto hlasovat
lze pouze jedenkrát z jednoho zařízení (jedné
IP adresy). Podpořte jeden nebo klidně všechny
nápady hvězdičkami od jedné do pěti. Do finále
posíláme těchto 11 nápadů, tak se zapojte a od
1.7.2021 do 15.9.2021 hlasujte!
Na konci prázdnin proběhne veřejné projednání
a v příštím čísle Novoměstska se projektům, které
postoupily, budeme věnovat podrobněji. Všechny
nápady najdete na webu zapojse.nmnm.cz.

- Revitalizace dětského hřiště na Koupališti od
Ondřeje Plisky
- Člověče, nezlob se! od Anety Linkové
- Konzoly pro upevnění slackline od Petry Čejkové
- Nové Město bez bariér od Radima Štrobla
- Koupaliště – písečný vstup do vody od Miloše
Okurky
- Chill out (odpočinková) zóna pro mladé od
Ezopu
- Otevřený lanový park pro děti od Jaroslavy
Šmídkové
- Pocta Karlu Němcovi od Jitky Jeřábkové
- Piktogramové koridory pro cyklisty od Petra
Dufka
- Koupaliště od Miroslava Landy
- Venkovní lezecká stěna – boulder od Kateřiny
Kondýskové 
Aneta Linková
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Open stage v Novém Městě
na Moravě
Vítání léta :
Krausberry & Schodiště & Ondřej Fencl
a Hromosvod
2. července 19:00, nádvoří Horácké galerie
Bude to večírek barevný a plný energie… jako
to léto. Největší hvězdou budiž pětatřicetiletá
pražská bluesrocková stálice kolem jedinečného
křiklouna Martina Krause s hity jako Do nebe,
Šiksa a Gádžo, Můstek nebo Vlakem na Kolín,
vzešlá z legendární hanspaulské hospody Houtyš.
Jestli by ještě někdo někdy měl předskakovat Rolling Stones, tak jsou to právě Krausberry.
Téměř stejně staří praotcové ska SCHODIŠTĚ,
dříve Nahoru po schodišti dolů band, dnes nazývají svůj styl s nadsázkou schlager-bigbít a s
léty mají blíž… třeba právě ke Krausberry. Martin
Doktor Krajíček je další originální a neopakovatelný frontman, Schodiště nestačí slyšet, to se
musí vidět. A navíc, nová deska Kupředu (vyšla
1.1.2020) zatím sklízí ovoce v podobě ovací. Povedla se, je nejsvižnější a nejsyrovější v dějinách
kapely! Dnes šestadvacetiletý folk-rockový HROMOSVOD založil Ondřej Fencl na základní škole
a dodnes je jeho srdcem, tahounem, tvůrcem a
frontmanem. Současná sestava je nabitá špičkovými muzikanty, kteří zahrají… písničky. Už
ne moc folkové, už se hnulo kormidlem do jinších
vod. Je to svižné, někdy teskné, neufňukané. A
hlavně zhusta nové, protože vloni vyšlo po pěti
letech páté studiové album Na kraji nebe, kritikou
velmi ceněné.

Oskar Petr Band
Farmářské trhy + Loutkoviště
3. července 9:00–12:00, Vratislavovo náměstí
Loutka + hriště = Loutkoviště. Pět originálních
samostojných konstrukcí pro loutkové divadlo s
různými kulisami a sadou loutek, určených do
veřejného prostoru, otevřených ke hře a rozvíjení
fantazie celé rodiny. Připomínka barokní tradice
loutkových divadel a zároveň nová forma interakce prostor pro zábavu. Otevřená hra pro všechny
děti s fantazií.

				MoveBreakers
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Oskar Petr Band – vzpomínka na Marsyas
& 5P Luboše Pospíšila
3. července 19:00, nádvoří Horácké galerie
Legendy v Novém Městě na Moravě. „Sestava z
nedávných let a hlavně ty písně nám všem chybí!
Tak jsme rádi, že to dopadlo a scházíme se zase
na pódiu s Oskarem. Bohužel už bez Zuzany
Michnové, přirozeně tedy nehrajeme její písně,
ale oskarovky, jichž je naštěstí také dost a jsou
podobně krásné. Oskar pěje v životní formě,
kapela krásně šlape, trojhlasy ladí… moc nás to
baví.“Luboš Pospíšil, matador české hudební
scény s hlasem, který si nespletete, prožívá jedno
z nejšťastnějších období své více než čtyřicetileté
kariéry. A slaví 70!
MoveBreakers
4. července 19:00, nádvoří Horácké galerie
Originální fúze elektronických beatů, živých nástrojů a neuveřitelné energie na pódiu. To jsou
MoveBreakers. Kapela, která od roku 2015 odehrála přes 200 koncertů v České republice, Itálii,
Španělsku, Německu, Rakousku a na Slovensku.
MoveBreakers hrají třaskavý mix disca, funky i
italského folkloru s dalšími žánry, jako electroswing, ska, house, trap a nebo drum’n’bass, a
každé vystoupení je jedinečnou party, kde se
nechají strhnout opravdu všechny generace posluchačů. MoveBreakers se za krátkou dobu své
existence vyhoupli mezi nejvýraznější české klubové i festivalové kapely. Veškeré aktivity včetně
bookingu, promotion, nahrávání i masteringu
songů řeší pouze členové kapely.
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LiStOVáNí
7. července 17:00, K Club
Manolito Brejloun – Hlavním hrdinou knihy je
desetiletý chlapec Manolito Brejloun, který žije
s rodiči, mladším bratrem a dědečkem v drsné
madridské čtvrti. Díky svým svérázným komentářům a naivnímu pohledu na svět prožívá s kamarády nejedno vzrušující dobrodružství, byť část z
nich se odehrává jen v jeho představách.
7. července 19:00, K Club
Švejk – S čím jiným vyrazit na turné po rozvolnění a téměř roce a půl izolace než právě se stále
aktuálnějším Švejkem a jeho osudy. Ne že by
měl Alan Novotný v hlavní roli na sobě červený
svetr s logem „v krizi vás ochráníme“, ale rozhodně se těšte, že se v tom současné Česko a naše
společnost dozajista promítne. Haškovo veledílo
mělo v roce 2021 velké výročí a LiStOVáNí s tímto nadčasovým tématem vyráží znovu na cesty.
A nudit vás tohle léto rozhodně chtít nebude!
Eva Turnová & Tomáš Hradil – Procházka
Turnovým hájem
8. července, nádvoří Horácké galerie
Literárně-hudební večer se čtením z Turnových
hájů a písněmi obou hudebníků. A to hudebnice, spisovatelky, překladatelky a výtvarnice Evy
Turnové a Tomáše Hradila, jakožto hudebníka,
cestovatele, dramaturga a producenta. Eva

tvořil v Holandsku, Německu, Francii, Španělsku a Irsku. Věnuje se autorské umělecké tvorbě,
produkci koncertů a festivalů. Je frontman holešovského Chorchestru. V současnosti působí v
kapelách Los Perdidos, Heda Pěňová a podílí se
na projektu zhudebněné poezie.
Farmářské trhy + TATA BAND
17. července 9:00–12:00, Vratislavovo náměstí
Skupina TATA BAND je seskupením z Vysočiny, které nabízí především klasický dixieland.
Můžete se tedy těšit na evergreeny swingové a
dixielandové hudby jak českých, tak zahraničních
autorů.
Fler trh
17. července 9:00–16:00, nádvoří Horácké galerie
Návštěvníci se mohou těšit na širokou a originální nabídku prodejců. Ti předvedou velké
množství zajímavých rukodělných výrobků. V nabídce budou různé druhy šperků, textilní tvorba
zastoupena originálním oblečením, kabelkami,
peněženkami, taštičkami a různými dekoracemi,
dále také výrobky z papírů, dřeva, vlny a mnohých
dalších materiálů. Pro návštěvníky budou mimo
jiné přichystány tvořivé dílny, dětský koutek a
chybět nebude ani příjemná kavárna a spousta
dobré nálady.
Osudy dobrého vojáka Švejka
22. července, 19:00 na nádvoří Horácké galerie.
Hraje Horácké divadlo.

Fler
Turnová přeložila knihu Marka Vonneguta Expres do ráje, zfilmovanou verzi Červeného trpaslíka a několik dalších filmů a scénářů. Hrála ve
filmech Jana Hřebejka, Petra Zelenky a Viktora
Tauše; složila hudbu k filmům Igora Chauna a
Tobiáše Jirouse. Působila jako baskytaristka v
kapelách DG 307, Šílenství Mejly Hlavsy a The
Plastic People of the Universe; v současnosti koncertuje s vlastní kapelou Eturnity. V posledních
letech přispívá svými sloupky do časopisů Instinkt a Reflex pod názvem „Turnový háj“. Tyto
hořkohumorné glosy, nabité sebeironií, vycházejí
pod stejným názvem knižně. Od roku 2018 uvádí
brněnské divadlo Na provázku jejich dramatizaci.
Tomáš Hradil po studiích na FF MU v Brně žil a
NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

Váza Fest
30. července, areál Koupaliště
Tak trochu raperská Váza. Zapohybovat a popít
můžete poslední pátek v červenci a budou vám
k tomu hrát například Peneři strýčka Homeboye
nebo bystřické Ecce Homo. Co bude až nebude
rap? Co bude až nebude PSH? PSH jsou jistotou
a také definicí českého hiphopu, kterému udávají
tvář už od začátku 90. let minulého století. Pod
názvem Peneři Strýčka Homeboye se jejich založení datuje cca k roku 1991, kdy Orion píše
první texty a o pár let později už je nahrává do
instrumentálů od kamaráda ze sídliště, Shitnesse.
A Ecce Homo to je lajf zvuk Vysočiny na vlnách
underground hip hopu, funku a reggae. Není to
rodinný festival. Takže pokud budete brát děti,
dejte jim sluchátka, bude se hodně pít a asi i mluvit velmi nevhodně.
Farmářské trhy + Jásalka
31. července 9:00–12:00, Vratislavovo náměstí
Jásalka hraje hudbu pro všechny generace. Tvoří
ji hudebníci v Novoměstska a Bystřicka již 20 let.
-kb-

Přehledně:
Vítání léta :
Krausberry & Schodiště & Ondřej Fencl a
Hromosvod
2. července 19:00, nádvoří Horácké galerie
Farmářské trhy + Loutkoviště
3. července 9:00–12:00, Vratislavovo náměstí
Oskar Petr Band – vzpomínka na Marsyas
& 5P Luboše Pospíšila
3. července 19:00, nádvoří Horácké galerie
MoveBreakers
4. července 19:00, nádvoří Horácké galerie
Slunohraní
6. července 20:00, Horácká galerie
LiStOVáNí
7. července, K Club
Eva Turnová & Tomáš Hradil – Procházka
Turnovým hájem
8. července, nádvoří Horácké galerie
Koncert Cimbal Classic – Dalibor a Kateřina
Štruncovi
11. července 18:00, nádvoří Horácké galerie
Farmářské trhy + TATA BAND
17. července 9:00–12:00, Vratislavovo náměstí
Fler trh
17. července 9:00–16:00, nádvoří Horácké
galerie
Horácké divadlo: Osudy dobrého vojáka
Švejka
22. července 19:00, nádvoří Horácké galerie
ARTkino v Horácké galerii
29. července 21:00, dvoreček Horácké galerie
Váza Fest
30. července, areál Koupaliště
Farmářské trhy + Jásalka
31. července 9:00– 12:00, Vratislavovo náměstí
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Novoměstsko ve fotografiích: Noc muzeí, galerií a kostelů
Noc muzeí a galerií se v Novém Městě na
Moravě konala 28. května jako jedna z
prvních pocovidových akcí. K vidění byli
Pernštejni u kašny na náměstí, Leopold z
Ditrichštejna u Horácké galerie, nebo Josef
Sadílek u budovy Městského úřadu v podání
oblíbených spoluobčanů. Ve 20:00 se konal
koncert písničkáře Karla Vepřeka a ve 21:00
ekumenická bohoslužba u evangelického
kostela.
Fotografie pořídil Pavel Kvíčala.

16

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

17

Zmizelé Nové Město
Sportu zdar!

Tělocvik v podání studentů reálky
Sportu zdar a novoměstskému zvlášť! Dovolil jsem si úvodem vypůjčit a lehce upravit ob-

První plovárna na Cihelském rybníku
líbený slogan legendárního sportovního komentátora Víta Holubce. A nač to a proč to?
Otvíráme totiž novou velkou kapitolu našeho
putování novoměstskou historií, která bude
věnována sportu ve všech jeho podobách. Na
sportování je nyní příhodná doba. Doba covidová sportu moc nepřála a řada z nás na sobě
s nelibostí pozoruje či pozorovala ochablé svalstvo a zvětšující se tukové polštáře. V minulém
čísle jsme obcházeli novoměstské studánky,
a tak jsme navíc politi živou vodou. Pojďme
toho využít a hurá za sportem!Sportovní téma
pro nás nebude úplná novinka, vzpomínky na
novoměstské sportování už na naši „historickou“ dvoustranu pronikly. Zapátráme-li
společně v paměti, připomene se nám třeba
lyžování a hokej. Tentokrát nás ovšem čeká
souvislá řada článků věnovaných výhradně
14

nudné čtení. No jak myslíte, abyste se nemýlili. Tato škola, která zahájila vyučování v září
1894, byla široko daleko první střední školou.
A, i když v poněkud pozměněné podobě, existuje dodnes. Dnes ji známe jako Gymnázium
Vincence Makovského se sportovními třídami,
sport tak má přímo v názvu. To původní reálka
sice neměla, leč sport tu rozhodně nebyl Popelkou, jak o tom vypovídají pečlivě a velmi
podrobně sepsané roční zprávy.Tělocvik byl
už tehdy pevnou součástí osnov a byly mu vyhrazeny dvě vyučovací hodiny týdně. Prvním
profesorem tělocviku se stal Josef Brož, který
také vyučoval kreslení, krasopsaní a matematiku. Reálka v prvních letech sídlila v budově
obecné a měšťanské školy (dnešní 1. základní
škola na Vratislavově náměstí), s níž také sdílela tělocvičnu. Ta ovšem byla pro studenty
reálky nevyhovující, a proto byla již následující
školní rok 1895/96 otevřena tělocvična nová,
postavená za budovou školy. Po přestěhování
reálky do vlastní budovy v roce 1903 zůstala
sportu. I nadále budou jednotlivé texty založeny především na vzpomínkách pamětnítělocvična v užívání obecné a měšťanské škoků oživených dobovými fotografiemi. A to je
le. Pohybové aktivity studentů však nekončili
příležitost pro Vás, milí čtenáři Novoměstska,
cvičením v rámci hodin tělocviku. O dalších se
sportovní nadšenci, pamětníci! Podělte se
dočteme ve školních zprávách v rubrice Školní
s ostatními o své vzpomínky či fotografie se
zdravotnictví. Jako první je zde uvedeno „brussportovní tematikou, stačí své vzpomínky zalení na ledě“. Studenti díky dohodě ředitelství
nést či zaslat do Horáckého muzea. Díky Vám
reálky a Bruslařského klubu využívali veřejné
si budeme moci připomenout co nejširší škálu
kluziště. „Klouzání dálo se na kluzišti uprasportů, která se kdy v Novém Městě provoveném na rybníce Kazmírovci.“ Od dalšího
zovala. Za Vaši ochotu Vám předem děkujeme.
školního roku se pravidelně bruslilo na rybníku
Čestná úloha zahájit sportovní seriál přiCihelském. Mimochodem Bruslařský klub
padla paradoxně osobě, která vzpomínky na
můžeme považovat za první čistě sportovní
novoměstské sportování nemá takřka žádné.
spolek v Novém Městě. Jeho ustavující valná
Netrpím sice ztráhromada se
tou paměti, ale
konala v lisjsem pouhým „přitopadu 1895
vandrovalcem“
a na vzniku
z krajského města a
měl velký
též relativně mlád.
podíl i ředitel
reálky LeanNicméně je o mně
známo, že rád páder Čech,
trám v archivních
který
se
dokumentech a
stal prvním
vytahuji na světlo
předsedou
klubu. V roce
informace o dění
1910 změnil
v Novém Městě
Bruslařský
v dobách, které
již žijící pamět- Konec dnešní Masarykovy ulice v dobách, kdy jí brázdili první klub název
níky nemají. Tak se cyklisté.
na Sportovní
podobně, s Vaším
klub, protože
svolením, zachovám i tentokrát.A tentokrát
se už nějaký čas zaměřoval i na jiné sporty,
jsem sáhl po Ročních zprávách Zemské vyšší
především na lyžování.Studenti si k lyžování
poprvé přičichli již ve školním roce 1895/96:
reálné školy v Novém Městě. Pcha, řeknete si
možná, výroční školní zprávy, to teda bude
„Pokus, aby se letos vycvičil větší počet žáků
NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

Nová budova reálky krátce po jejím otevření
v jízdě na sněžnicích (ski) a aby se jízda
pěstovala soustavněji, se zdařil. Dosti značný
počet žáků nalézal v jízdě této zábavu velmi
příjemnou; jest jisto, že bude-li možno zaopatřit jistý počet sněžnic zdarma, jízdy na
sněžnicích se zúčastní žáci častěji.“ Lyžování
čili jízdě na sněžnicích se věnovali studenti
reálky i v dalších letech, frekvence jejich jízd
kromě počtu lyží samozřejmě závisela, tak
jako dnes, i na přízni počasí, přesněji řečeno
na dostatku sněhu.Počasí významně ovlivňovalo i další pohybovou aktivitu studentů
– koupání. Během školního roku si vodních
radovánek mohli užívat v podstatě jen v teplých červnových dnech. Přesto se ředitelství
reálky hned od počátku snažilo o vybudování
plovárny, která dosud ve městě chyběla. První
rok se studenti koupali v Klečkovci. V roce 1896
už bylo rozhodnuto o vybudování plovárny na
Cihelském rybníku. Její stavba se však protáhla, a tak se zde studenti poprvé vykoupali
až 25. června 1897. Výuku plavání zajišťoval
bývalý námořník František Bednář, okresní
šikovatel ve výslužbě. Kromě studentů reálky
sloužila plovárna i novoměstské veřejnosti.
V zimě býval rybník využíván jako kluziště a
zařízení plovárny jako ohřívárna pro bruslaře.
Od školního roku 1899/1900 se mohli
studenti naučit jezdit na kole. „Jízdě na kole
učili se žáci v menších skupinách nejprve na
rejdišti, v tělocvičně a pak na silnici; výsledek
byl velmi dobrý. Jednotlivým žákům dovoleno
jezditi jen s přivolením rodičů a to pouze jen
do bližšího okolí; v tomto případě nebere škola
na sebe zodpovědnost za možné úrazy. Žákům
doporučována mírná jízda, od jízdy do kopců
zrazováno.“ Takže i rozvoj cyklistky můžeme
přičíst novoměstské reálce k dobru.Možná Vás
v předchozím odstavci zaujalo slovo „rejdiště“,
což není výraz pro místo, kde se dály nekalé
rejdy, ale dobový výraz pro hřiště, cvičiště. A
tak se dostáváme k dalšímu „pohybovému“
odstavci ve školních zprávách reálky, jenž byl
NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

nazýván „hry mládeže“. Ačkoli se hraní odbývalo v odpoledních hodinách mimo dobu
vyučování, šlo o aktivitu organizovanou školou
pod dohledem pedagogů, v přesně vyměřeném
čase a na přesně určeném místě – rejdišti.
V dobách, kdy reálka sídlila v budově obecné
a měšťanské školy, neměla stálé rejdiště. Využívala prostor za školou, nebo pronajaté pole.
Taková místa byla ovšem nevhodná, protože

opeřeným. Nevím, zda je to mým relativním
mládím, ale většina her mi bohužel nic neříká.Poslední pohybovou aktivitou, kterou na
stránkách prvních ročních zpráv novoměstské
reálky najdeme, jsou „vycházky“. Konaly se
za účelem vědeckým (přírodopisným, zeměpisným a dějepisným) i tělocvičným. Studenti
se učili orientovat v krajině, poznávali okolní
sídla, přírodní bohatství i historické památky,
jakými byli například okolní hrady a zámky.
Vycházky, některé poměrně dlouhé, byly samy
o sobě pochodovým cvičením. Nicméně občas čekalo na studenty příjemné překvapení,
jako tomu bylo u celodenní vycházky do
Jimramova: „V Dalečíně žáci prohlédli si zámeckou zahradu a zříceniny a byli pohoštěni
pivem a chlebem od ředitele velkostatku p.
Lonče z Kunštátu, přičemž p. nadlesní Pohl
a spanilomyslná jeho choť pro svoji laskavost
o ochotu zůstanou žactvu i sboru učitelskému
v milé paměti.“ „Svědky srdečných sympathií
se strany obecenstva“ byli studenti a jejich
učitelé i v samotném Jimramově: „Po výtečně
připraveném a laciném obědě žáci zdarma
obdrželi v hostinci na radnici pivo, načež
po delším odpočinku se odebrali na střelnici, kde znovu byli pohoštěni, hrou, zpěvem

Rejdiště reálky při veřejném cvičení Sokola
při hrání často létaly míče do okolních zahrad
a mládež rušila zaměstnance blízkého lesního úřadu. Situace se zlepšila po přestěhování
do nové budovy, kde dnes sídlí gymnázium.
K nové budově patřilo i nové rejdiště, které
bylo zbudováno vedle školní budovy v místech,
kde dnes stojí základní škola.A jakým hrám se
školní mládež na rejdišti věnovala? Jednak to
byly hry prosté: kočka a myš, Petře, kde jsi?,
na Bruncvíka, zlá věc, třetí pryč, na zvon,
kmotr Píta, kokeš, jezdec a vlci, hra burdou,
hra s obloučky. Jednak hry míčové: střelec, na
krále, na propálenou, skřivánek, na pastorky,
klepaná, házená ulicí, na hradního a hra míčem

a deklamacemi ve škole naučenými žáci naši
příjemně se pobavili až do 6. hodiny, kdy nastal
odchod. Zpět žáci jeli na sedmi povozech.“
Lze si jen přát, aby návštěva novoměstského
studentstva vyvolávala vždy a všude takové
nadšení jako na sklonku 19. století v Dalečíně
a Jimramově. Stejně tak můžeme přát současným studentům a jejich škole, aby se vždy
našlo hodně zapálených příznivců, kteří budou nezištně přispívat k jejich rozvoji. Tak tedy
novoměstské reálce i současnému gymnáziu
zdar! A příště zdar již skutečnému sportu!
Vít Křesadlo
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ZEDNICKÉ PRÁCE
Obklady,
dlažby,
sádrokartony,
voda,
bytová jádra, atd.
Tel: 721 604 988

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

21

22

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

23

KALENDÁŘ AKCÍ
Do 9.9.

výstava

Výstava scénografií Ivy Němcové

Horácké muzeum

Do 9.9.

výstava

Svět kostiček – výstava Lega

Horácké muzeum

Do 9.9.

výstava

Kouzelný kufr a kresby výtvarníka divadla Minor Jakuba Zicha

Horácké muzeum, vestibul

Do 22.8.

výstava

Photographia Natura 2020

Horácká galerie

Do 31.7.

výstava

Jak vidím svět – Základní škola a Praktická škola Malá

Městská knihovna

Do 25.7.

výstava

Paperback III

Horácká galerie

Do 11.7.

výstava

Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie

Horácká galerie

2.7. 19:00

kultura

Vítání léta – Krausberry & Schodiště & Ondřej Fencl a Hromosvod

Horácká galerie, nádvoří

3.7. 8:00

trh

Farmářský trh (doprovodný program: Divadlo Waxwing – Loutkoviště)

Vratislavovo nám., park

3.7. 19:00

kultura

Oskar Petr Band – vzpomínka na Marsyas & 5P Luboše Pospíšila

Horácká galerie, nádvoří

4.7. 19:00

kultura

MoveBreakers

Horácká galerie, nádvoří

6.7. 20:00

kultura

Slunohraní

Horácká galerie, nádvoří

7.7.

kultura

LiStOVáNí – 16:00 Manolito Brejloun, 18:00 Švejk

K Club

8.7. 19:00

kultura

Eva Turnová & Tomáš Hradil – Procházka Turnovým hájem

Horácká galerie, nádvoří

11.7. 18:00

kultura

Koncert Cimbal Classic – Dalibor a Kateřina Štruncovi

Horácká galerie, nádvoří

17.7. 8:00

trh

Farmářský trh (doprovodný program: hraje TATA BAND, Ryba na talíři – příprava rybích
Vratislavovo nám., park
specialit spojená s ochutnávkami)

17.7. 9:00

kultura

Fler trh

Horácká galerie, nádvoří

18.7. 14:00

kultura

Rokytenská harmonika

Rokytno, Obůrka

18.7. 17:00

kultura

Komentovaná prohlídka města

Horácké muzeum

22.7. 19:00

kultura

Horácké divadlo: Osudy dobrého vojáka Švejka

Horácká galerie, nádvoří

29.7. 21:00

kino

ARTkino v Horácké galerii

Horácké galerie, dvorek

30. 7.

festival

Váza Fest

Koupaliště

31.7. 8:00

trh

Farmářský trh (doprovodný program: hraje JÁSALKA BAND)

Vratislavovo nám., park

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

Novoměstský

sobota 17. 7. 2021

NA NÁDVOŘÍ
Buďte
HORÁCKÉ GALERIE
originál! NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
tvořivé dílny, hrací koutek,
9–16 hodin kavárna, a hlavně pohoda…

NOVOMĚSTSKO | periodický tisk územního samosprávného celku | měsíčník | MK ČR: E 11263 | Vydávají: Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova
1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 | Redakční tým: BcA. Kryštof Benoni – editor, tel.: 727 950 242, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz,
krystof.benoni@nmnm.cz, Mgr. Marek Homolka – redaktor, tel.: 725 094 374, e-mail: marek.homolka@nmnm. cz, Mgr. Lucie Příhodová| Redakce
a administrace: Kulturní dům, Informační centrum | Firemní inzerce: Petra Homolková,tel.: 607 175 673 , novomestskoinzerce@seznam.cz | Sazba
a grafická úprava: BcA. Kryštof Benoni | Korektury: Mgr. Renata Slámová | Web: noviny.nmnm.cz | Tiskne: Samab Brno Group a.s., tiskarna@samab.cz

20

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2021

