
Kulturní léto v Novém Městě na Moravě pokračuje
Jaká bude druhá polovina 
prázdnin v Novém Městě? O tom 
jsme hovořili s ředitelkou Novo-
městských kulturních zařízení 
Veronikou Teplou.
Jak se zatím vyvíjí kulturní léto v Novém Městě?
Skvěle. Počasí nám přeje, kapely i herci jsou rádi, 
že opět hrají face to face a nejúžasnější jsou ná-
vštěvníci, kteří si to užívají.

Co vás v červenci bavilo nejvíc?
Baví mě vážně všechno, protože jsme konečně 
mohli dělat koncerty, trhy, divadla pro lidi. Ale 
asi úplně nejvíc jsem se těšila na party s Move-
Breakers, atmosféru Fler trhu, na představení 
Horáckého divadla pod večerním nebem, na 
Slunohraní.

A jaké jsou reakce Novoměšťáků? Jsou rádi, 
že mohou konečně za kulturou?
Reakce jsou jen pozitivní. Nové Město je plné 
kulturně smýšlejících lidí a všem nám chyběla 
možnost zajít si na dobrý koncert, navštívit diva-
dlo, vidět výstavu a současně se potkávat s lidmi.
Vy jste letos přišli s konceptem otevřené novo-

městské scény. Jak přesně funguje a jak se 
osvědčil?
Projekt má nahradit několikaměsíční kulturní 
lockdown. Je to i určitá příprava na nejhorší, 
protože i kdyby se epidemická situace zhoršila a 
vláda začala zpřísňovat podmínky pro pořádání 
kulturních akcí, tak u venkovní produkce je vždy 
větší šance, že se bude moci uskutečnit. A samo-
zřejmě je léto a venkovní open stage k létu patří. 
V Novém Městě jsme se rozhodli, že se nebudeme 
vázat na jedno místo. Za kulturou bude možné 
přijít na náměstí, ke Koupališti, ke kostelíčku a 
samozřejmě i na nádvoří Horácké galerie.

V kulturním domě zatím pilně stavíte novou 
elevaci, čili hlediště. Co to přinese, jak to 
divákům zkvalitní zážitek?
Přinese pohodlné sezení v sedadlech, nikoliv na 
židlích. A díky 14 stupňům hlediště uvidí každý 
návštěvník bez problémů na jeviště, i když si před 
vás sedne vysoký basketbalista. 

Na co se můžeme těšit v druhé polovině 
prázdnin? 
Těšte se na hiphopový Váza fest. Pro děti je při-
pravena spousta dětského divadla, starší ročníky 
si určitě užijí koncert dechovky. Čeká nás ale i 
swing a Pouť na kostelíčku.

A jaké máte dlouhodobější plány? 
Podzim je vždy kulturně zajímavý a nadupaný. Ale 
namátkou bych zmínila Svatováclavské slavnosti, 
které budou letos dvoudenní. Na Slavnostech 
medu a vína zahraje Děda Mládek IIlegal Band, 
Mixle v Piksle vystoupí na Malém světě a po nich 
třeba i Vypsaná Fixa. Ale hlavně se těšte na dobré 
divadlo, vždyť rok 2021 je Rok divadel!

 -kb-
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Anketa zastupitelů: Kultura v Novém Městě
Hana Janů /SNK pro obce/
Epidemie změnila plán v každé oblasti našeho života. Bylo samozřejmostí, že někdo připravuje kulturní programy, že máme 
možnost bez omezení, pouze dle našeho vkusu, využívat nabídku divadel, koncertů, filmů. Vše je od loňského roku jinak. Mám 
teď možnost poděkovat všem pracovníkům v novoměstské kultuře, kteří v loňském roce vyměnili organizování kulturních akcí 
na pár dnů za šití roušek, aby se po nějaké době zase mohli vrátit ke své práci. V současné době si snad každý, kdo má zájem o 
nějaký druh kulturního programu, může vybrat. Je libo Slunohraní? Letní kino? Plánujete návštěvu divadelního představení? 
Můžeme v Horácké galerii na Osudy dobrého vojáka Švejka. V nabídce je také tradiční Váza fest nebo harmonikáři na Rokytně. 
Čeká nás slavení tradiční Poutě na kostelíčku.  Programy pamatují na všechny, od malých až po nás velké. Co nám letos chybí? 
Tak jak vnímám současnou situaci, všem nám chyběly slavnosti Nova Civitas. Trochu doufáme, že nám je v září vynahradí Sva-
továclavské slavnosti s rozšířeným dvoudenním programem a v závěru roku adventní programy.

Michal Šmarda /Lepší NM/
Rok divadel a covid, to nejde úplně dobře dohromady. Přehlídka ochotnických divadel, masopust, vystoupení zajímavých souborů 
na různých místech města, Nova Civitas, toho všeho jsme se museli vzdát. Teď už je snad trochu lépe a hned je to znát. Koncerty a 
divadelní představení, ale třeba i muzika při farmářských trzích, to vše udělá člověku radost. Letošní rok přinesl změnu v Horácké 
galerii. Poděkování za mnoho let práce si zaslouží Josef Chalupa, který se zasloužil o její rozvoj a vysokou úroveň. Nahradila jej 
Věra Staňková, která se nebojí nových výzev a odvážných projektů. A do práce se pustila s vervou a bez zaváhání. Tak ať se jí daří. 
Co změnit v novoměstské kultuře? Možná trochu přidat akcí zaměřených na folklor a lidové umění. Co myslíte Vy? Přijďte se 
podívat do Horáckého muzea. Na půdě je výstava mapující dílo Ivy Němcové. Dokázala toho v životě hodně.  Byla talentovaná, 
krásná, šikovná a vytrvalá. Udělejte si chviličku, vážně to stojí za to. Je to milá, i když smutná vzpomínka na skvělého člověka.

Dan Sokolíček /ODS/
Myslím si, že je rozvoj kultury u nás ve městě na dobré cestě, a pokud nám to budoucí mimořádná a ochranná opatření dovolí, 
tak nepochybuji o dalším úspěšném pokračování. V kultuře nejde jen o literaturu, umění, divadlo a náboženství. Je to i vzdě-
lávání. Pokud se mě ptáte, zda něco postrádám, tak větší zájem o vzdělávání na našem Gymnáziu Vincence Makovského. Přál 
bych si větší poptávku o studium u nás nejen s ohledem na historii a regionální význam této důležité instituce. Každopádně u mě 
jednoznačně převažuje pozitivní vnímání kultury u nás a děkuji všem, kteří se na tom podílejí. Obzvlášť se těším na to, co vznikne 
pod patronací Horácké galerie a její nové paní ředitelky. V neposlední řadě chci poděkovat všem protagonistům významných 
postav – obzvlášť představitelům stavitele Josefa Sadílka a mistra Karla Němce během Noci muzeí, galerií a kostelů. Podvečer 
toho dne se velmi vydařil a já si to opravdu užil.

Dotace proti hluku
Rada města NMnM na své schůzi dne 10. 5. 2021 
schválila dotační program „Zvyšování kvality 
životních podmínek obyvatel města žijících a 
podnikajících trvale podél frekventovaných ko-
munikací“, který je zaměřen výhradně na projek-
ty podporující realizaci protihlukových opatření 
objektů ve vlastnictví fyzických nebo právnických 
osob, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti 
frekventovaných dopravních komunikací a do-
pravních uzlů v Novém Městě na Moravě.

Vyplněné žádosti budou přijímány na pře-
depsaném tiskopise včetně povinných příloh na 
podatelně MěÚ v termínu od 19. 6. 2021 do
15. 8. 2021.

 -kb-

Na úřad je lepší přijít 
objednaný
Na agendách registr vozidel, ŘP, OP, cestovní 
doklady jsou nadále kvůli vysokému zájmu 
a zamezení kumulace čekajících osob vyři-
zováni přednostně klienti, kteří jsou předem 
elektronicky objednáni skrze www.nmnm.cz. 
S objednáním pomáhá pracoviště podatelny 
na tel. 566 598 300. Využití objednávkového 
systému doporučujeme i na dalších agen-
dách, kde je k dispozici. 

Příští číslo Novoměstska vyjde 1. září.
 Uzávěrka pro vaše texty je 15. srpna.
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Děti je třeba motivovat ke sportu
Jiří Janeček je nový ředitel Měst-
ských lázní. Pod jeho správu spadá 
také Sportovní hala. Jak a čím ji 
hodlá naplnit a jaké změny nás 
čekají v lázních samotných? 
Proč jste se rozhodl účastnit se konkurzu?
Motivací mám víc. Sport je pro mě životní náplň. 
Po patnácti letech strávených v Praze jsem dospěl 
k názoru, že bych se rád vrátil do rodného města. 
Vychovávám dvě děti, takže to rozhodnutí bylo 
jednoduché. Chtěl jsem, aby vyrůstaly jako já. 
V přírodě a ve sportovním prostředí.

Kromě lázní budete šéfovat i Sportovní hale. 
Co oběma institucím přinesete?
Vystudoval jsem sportovní management, pra-
coval jako volnočasový pedagog v Domě dětí 
a mládeže na Praze 10 a ve Slavii Praha jsem 
trénoval mládežnické týmy. Ve výběrovém řízení 
jsem předložil návrh své koncepce, který spočívá 
zejména právě v práci s mládeží. Chtěl bych se 
obecně věnovat rozvoji sportu, ale myslím, že 
na děti by měl být kladen velký důraz. Děti jsou 
„jen“ 20 procent populace, ale 100 procent naší 
budoucnosti!

A jak to bude vypadat konkrétně?
V Městských lázních bych se rád zaměřil na dět-
ské návštěvníky i sportovní oddíly. Byl bych rád, 
kdyby se podařilo uspořádat jim co nejvíce zá-
bavných akcí, které je přimějí se do bazénu vracet. 
V plánu máme například celoroční soutěž, která 
by měla děti motivovat ke zdravému životnímu 
stylu. Vždy, když přijdou do bazénu, budou si 
moci splnit konkrétní úkoly, za které budou zís-
kávat body. Dále každý měsíc budeme vytvářet 
jednorázové soutěže pro různé věkové kategorie.

Obecně dnes děti sportu moc neholdují. Jak je 
chcete přemluvit, aby začaly?
Covid ovlivnil život a sportování celé populace, 
bohužel i dětí. Zaručeným prostředkem, jak je 

přimět k tomu, aby se ke sportu vrátily, je radost 
z prožitků. A to bude hlavním cílem akcí, které 
pro děti, ale i pro jejich rodiče, chystáme. Díky 
skvělému kolektivu našich zaměstnanců, kteří 
pomohou děti nadchnout, se nám to určitě po-
daří. Obecně si myslím, že hodně také pomáhá, 
jaké mají děti rodinné zázemí. Pokud jdou rodiče 
příkladem a sportují, děti to považují za normální 
a přidají se. Rodič, učitel či trenér jsou pro děti 
vzory, se kterými se snaží ztotožnit a napodobit 
jejich chování a činnosti.

Městské lázně mají za poslední roky velmi 
dobrou návštěvnost. Asi tedy nemáte za úkol 
nějak drasticky ji zvyšovat. Co tedy považujete 
za svoje poslání v jejich čele?
Návštěvnost byla v minulosti dobrá, za což patří 
kromě našim zaměstnancům velké díky i bývalé-
mu jednateli panu Brychtovi. Nacházíme se v 
době po Covidu a naším nynějším cílem je opět 
přilákat veřejnost do našich lázní. Dlouhodobým 
cílem je věnovat se ne zcela vytíženým hodinám, 
zejména těm dopoledním. Budeme se snažit při-
vést plavecké týmy z našeho regionu a nyní v létě 
oslovíme i dětské tábory.

Městské lázně jsou v Novém Městě zaběhnutou 
organizací, která dobře funguje. Oproti tomu 
Sportovní hala je novinka. Tam je nějakého 
kreativního potenciálu pro vás asi více, že?

Rozhodně. Sportovní hala je otevřená skoro již 
rok, který byl poznamenaný covidovou pandemií. 
I tak ale už máme poměrně jasnou představu o 
tom, jak bude hala fungovat od nového školního 
roku. Dopoledne zde budou sportovat novoměst-
ské školy. Odpoledne je hala otevřena veřejnosti a  
spolkům a ten zájem je opravdu veliký. Největší 
marketingové úsilí tedy vynaložíme na jedno-
rázové akce, především víkendové. Rádi bychom 
pořádali či spolupořádali turnaje týmových i in-
dividuálních sportů. Nyní přemýšlíme například 
o badmintonu a nohejbalu.

Turnaje, o kterých mluvíte, budou amatérské 
a otevřené pro každého, nebo spíš počítáte 
s profesionálním sportem, tedy s komerčnějším 
provozem haly?
Počítáme s oběma variantami. Chceme se vě-
novat i pořádání vlastních turnajů, kam se budou 
moci přihlásit lidé ze široké veřejnosti. Vím, že se 
v Novém Městě opět probouzí zájem například 
o volejbal, ale i další tradiční novoměstské spor-
ty mají ve Sportovní hale samozřejmě otevřené 
dveře. Hala je skvěle vybavená a skutečně mul-
tifunkční. Všichni se již těšíme, až bude v plném 
vytížení. Od září bude opět otevřen bufet, který 
nabídne občerstvení sportovcům, ale také široké 
veřejnosti.

 -kb-

Lázně v srpnu
Vážení návštěvníci,
chtěli bychom Vás pozvat na srpnové akce k nám do Městských lázní. Mysleli jsme na každého z Vás, abyste si to u nás po dlouhé pauze užili! Všem 
sportovcům, kteří zavítají k nám do fitness, uděláme každou neděli radost tím, že dostanou od nás ke vstupnému energy drink nebo iontový nápoj 
z naší nabídky zdarma. Pravidelným návštěvníkům dáme v srpnu šestý vstup zdarma! Navštivte bazén, fitness nebo saunový svět alespoň 5x a po 
šesté půjdete k nám zdarma. A nezapomněli jsme ani na děti, pro které máme připravenou k Mezinárodnímu dni mládeže akci zvanou Vodníkova 
dobrodružná cesta. V bazénové hale mohou děti očekávat různé úkoly ve vodě, které budou muset splnit, a za splnění alespoň 4 disciplín dostanou 
na recepci odměnu. Akce Vodníkova dobrodružná cesta bude probíhat 12. a 13. srpna od 9:00 do 11:00, poté od 13:00 do 15:00. 
Přijďte si k nám užít léto, těšíme se na Vás.
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Jaké je letošní koupání v okolí Nového Města?
Letošnímu koupání zatím moc 
nepřálo počasí, ale co se kvali-
ty vody týče,  je letošní léto jedno 
z nejlepších.

Na stránkách Krajské hygienické stanice Kraje 
Vysočina je k nahlédnutí tabulka, která zobrazuje 
kvalitu vody. U všech sledovaných vodních ploch 
se usmívají modří smajlíci, a to znamená jediné. 
Kvalita vody je na nejlepší úrovni a koupání nic 
nebrání. Podle vedoucího územního pracoviště 
krajské hygieny ve Žďáře nad Sázavou   Josefa 
Roháčka je to počasím. „Květen i červen byly 
chladnější, a to jednoznačně způsobilo, že voda 
v rybnících je čistší. V chladnějším počasí se na-
příklad méně množí nebezpečné sinice.“
Odborníci z  hygienické stanice měří kvalitu 
vody ve sledovaných vodních plochách během 
prázdnin každých čtrnáct dní. Mezi sledovanými 
rybníky jsou Medlov, Pilská nádrž, Sykovec, Do-

manín i Koupaliště v Novém Městě na Moravě. 
Vzorky se vyhodnotí v laboratoři a následně jsou 
zveřejněny na internetu a tabulkách umístěných 
přímo u rybníka.
Z pohledu hygienika nejvíce ovlivňuje kvalitu 
vody v přírodním koupališti dotace živinami, 
hlavně dusíku a fosforu z přítoků, teplota vody 
a průběh počasí během koupací sezony. Další-
mi významnými faktory jsou možná znečištění 
odpadními průmyslovými vodami, splaškovými 
vodami, např. z okolních rekreačních objektů, 
možné přikrmování rybí obsádky v rybníce či větší 
výskyt vodního ptactva. Pokud se lidé koupou 
v nádrži s horší kvalitou vody, hrozí jim podle 
Roháčka zdravotní problémy. „My hygienici se 
setkáváme hlavně s alergickou reakcí člověka 
na látky produkované sinicemi a se střevními 
a žaludečními potížemi při náhodném polknutí 
vody, a to hlavně u dětí, které při dovádění často 
spolykají větší množství. Dalším problémem 
může být vodní ptactvo nakažené parazity – 
motolicemi, které se ve vodě vyskytují v larválním 
stádiu. Mohou pronikat do kůže koupajících se 

lidí, a tím způsobují zánětlivou reakci kůže, kte-
rá je velmi nepříjemná a bolestivá. Další hlavní 
problematickou oblastí je výskyt sinic ve vodě. 
Při přemnožení dochází u citlivějších jedinců 
při styku s těmito organismy k alergické reakci 
kůže, sliznic, očních spojivek. Některé druhy si-
nic také produkují silný toxin, který při spolykání 
způsobuje žaludeční a střevní potíže, malátnost, 
bolest hlavy, horečku. Je prokázán i negativní vliv 
na funkci jater,“ vysvětluje vedoucí hygienické 
stanice. 
Koupat bychom se proto rozhodně neměli kde-
koliv. Před vstupem do vody bychom si měli 
všímat zápachu, znečištění břehů či hladiny a 
tak podobně. „Doporučuji koupat se ve vodních 
plochách, které hygienická stanice, popř. provo-
zovatel, pravidelně v létě monitoruje, a sledovat 
hodnocení kvality vody na infotabulích u  ta-
kovýchto přírodních koupališť,“ uzavírá Rohá-
ček.  
 -kb-

Sykovec je pro koupání ideální
Rybník Sykovec převzala obec Tři Studně a spolu s 
CHKO se mu snaží vrátit původní kvalitu. Starosta 
Tří Studní Miloš Brabec s námi hovořil o tom, jak 
se jim to daří. 

Roste zájem o koupání na Sykovci. Čím to je?
Obec Tři Studně uzavřela v lednu 2020 pachtovní 
smlouvu s majitelem rybníka, což je společnost 
Kinský Žďár, a.s. A snažíme se zde už druhým 
rokem společně s CHKO Žďárské vrchy zlepšit 
kvalitu vody. Zdá se, že se nám to daří.

Co pro to děláte?
Skončila nájemní smlouva se sportovními rybáři, 
kteří vody znečišťovali krmivem pro ryby. Stejně 
tak ti, kteří zde chytali, za sebou velmi často ne-
chávali odpadky a nepořádek. To je dnes minu-
lostí. Rybník se čistí přírodní cestou a je vidět, 
že příroda si dokáže pomoci. Rybník budeme 
také odbahňovat a do budoucna bychom chtěli, 
aby byl platnou součástí Novoměstska. Chtěli 
bychom se vrátit ke staré dobré tradici, že lidé 
ze Tří Studní se jezdili Medlovským údolím na 
kolech koupat na Koupaliště v Novém Městě a 
lidé z Nového Města naopak na Tři Studně.

Rybník na některých místech zarůstá trávou, 
čím to?
Je to součást přirozeného čištění rybníka. Počítali 
jsme s tím a není to nic špatného, kvalitě vody to 

jen prospívá. Letos na podzim vše vyhodnotíme 
a budeme pokračovat dál. 

Ze Sykovce by tedy měl být plnohodnotný 
rybník ke koupání?
Určitě ano. Už dnes vidím, že z autobusu vystu-
pují lidé, kteří sem očividně přijeli za koupáním, 
a to mě velice těší. Řešíme sociální zázemí pro 
koupající a domlouváme s majiteli penzionů, aby 
uvolnili svoje zázemí i pro koupající se turisty. 
Aktuálně to funguje v Hotelu Horník a Penzionu 
Sykovec. S přibývajícím zájmem samozřejmě 
narůstá problém s množstvím odpadků, které po 
lidech zůstávají, ale to snad vyřeší větší množství 
odpadkových košů.

Máte podobné plány například i s Medlovem?
Ano, to máme. Majitel Kinský i CHKO by 
samozřejmě byli také rádi, kdyby se podaři-
lo zlepšit kvalitu zdejší vody, ale to zatím bez 
odkanalizování přilehlé chatové oblasti a zbytku 
Vlachovic asi není možné. Je potřeba dokončit 
odkanalizování a napojit zdejší oblast na čističku. 

Jak to bude s rybami na Sykovci?
Ryby se do rybníka samozřejmě vrátí, ale jejich 
obsádka bude stanovena tak, aby odpovídala 
velikosti Sykovce, aby se ryby samy uživily a do-
cházelo v rybníce k přirozenému vývoji.  
 -kb- 
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Tísňová péče není jen pro seniory
Zajistit větší bezpečí lidem, kteří ho potřebují. 
To je podle Martiny Šprynarové cílem organiza-
ce ŽIVOT 99 – JIHLAVA, která poskytuje svoje 
služby i v Novém Městě na Moravě.

Novoměšťákům nabízíte službu tísňové péče. 
Co si pod tím představit?
Hlavním cílem je, aby lidé mohli žít co nejdéle 
ve svém domovském prostředí, a to i v případě, 
kdy jsou v nějaké nepříznivé situaci, která jim to 
nějakým způsobem komplikuje. Případně pokud 
se cítí ohroženi a potřebují pomoc či dohled.

A jak konkrétně můžete těmto lidem pomoci?
Služba funguje na principu tísňového tlačítka, 
které klient v nouzové situaci stiskne. Může se 
jednat o zhoršení zdravotního stavu, pád nebo 
třeba i obtěžování podomními prodejci, kteří 
občas bývají velmi neodbytní. Jakmile dotyčný 
stiskne tísňové tlačítko, dojde ke spojení s naším 
operátorem, který klientovi poskytne adekvátní 
pomoc. Například kontaktuje rodinu nebo souse-
dy. Pokud je to potřeba, může mu rovnou zavolat 
i záchranku a tak podobně. Jen za loňský rok jsme 
se takto s našimi klienty spojili více než 2 500krát.

Jak konkrétně toto zařízení funguje?
Lidem do bytu nainstalujeme černou krabičku – 

terminální stanici, ve které je reproduktor i mik-
rofon a díky které se dokážeme s klientem spojit. 
Slyšíme, co říká, a můžeme mu přes zabudované 
reproduktory odpovědět. Přístroj je nainstalován 
tak, abychom dotyčného slyšeli z každé místnosti. 
Stačí, když zmáčkne tísňové tlačítko, které má 
stále u sebe na speciálním náramku. Tlačítko je 
voděodolné, takže se s ním může i sprchovat. Má 
ho zkrátka pořád po ruce.

Není to pro staré lidi, kteří nejsou technicky 
zdatní, trochu složité?
Vůbec ne, instalaci zařídí náš technik, který jim 
vysvětlí vše potřebné. Použití je ale opravdu 
jednoduché. A kdyby dotyčný zmáčkl tísňové 
tlačítko, a my ho z nějakého důvodu neslyšeli, 
nemohl by třeba komunikovat, neznamená to, že 
ho necháme bez pomoci. Kontaktujeme rodinu 
nebo souseda, který ho může přijít zkontrolovat.
 
Služba je tedy určena zejména pro staré lidi?
Ne výhradně. Klient musí být starší 18 let a na-
cházet se v situaci, kdy tuto službu potřebuje, to 
je jediná podmínka. Nově také nabízíme možnost 
venkovní tísňové péče, prostřednictvím mobi-
lního telefonu Aligator, takže klienti mohou být 
hlídáni i venku, mimo svůj byt. Naši operátoři 
jsou tak připraveni pomoci 24 hodin denně. 

Někdo by se mohl obávat, že bude takto sle-
dován proti své vůli. Co byste mu odpověděli?
To samozřejmě není možné a náš přístroj takto 
nepracuje. S klientem jsme v kontaktu pouze ve 
chvíli, když zmáčkne tísňové tlačítko.  

Kam se mohou lidé obrátit, pokud by se roz-
hodli vaše služby využít?
S námi se můžete spojit několika způsoby. Mů-
žete se podívat na naše webové stránky: https://
zivot99-jihlava.cz/ nebo nám zavolat na číslo 
567  211  695, 606 055  004 či napsat e-mail: 
tisnovapece@zivot99-jihlava.cz. Najít nás mů-
žete také na Facebooku a Instagramu. 

 -kb-

Prázdninové retrohraní s MAPem
Zveme vás ven... Že to je divné pozvání? Možná 
trochu, ale my vás nezveme pouze ven, ale dokon-
ce o několik desetiletí zpět. Do doby dětství vašich 
maminek a tatínků. Nepotřebujete k tomu nic než 
sebe, své ruce a nohy, trochu obratnosti. Také ne-
zapomeňte vzít své kamarády nebo rodiče. Užijte 
si hry, kterým se dnes sice říká retro, ale brzy 
poznáte, že je při nich sranda a jsou pořád cool.
V průběhu srpna si na pěti místech v našem 
městě můžete vyzkoušet hry, které hrály děti v 
80. letech. V Sun's Caffé si vyzkoušejte čáru s 
céčky, v K Clubu školku se švihadlem, u Kou-
paliště u stánku cvrnkejte kuličky, u Městských 
lázní skákejte panáka a v Kafé 133 zjistěte, jak se 
skákala guma. Na každém stanovišti dostanete 
plánek a přesná pravidla her. Pošlete nám fo-
tku, jak se vám daří, buď na Facebook MAP II 
v ORP Nové Město na Moravě nebo na e-mail 
smardova.l@nmnm.cz.
Další aktivita, při které se můžete proběhnout 
městem, je čtenářská výzva s knihou Malý princ. 
Na dveřích kanceláře MAP II v prvním patře na 
Poliklinice si vyzvednete herní list, můžete si ho 
také vytisknout na www.nmnm.cz. Přečtěte si 
knihu, kterou lze půjčit třeba v knihovně. Čeká 
na vás sada otázek na několika místech našeho 
města. Herní list odevzdejte v Městské knihovně. 

Když úkoly úspěšně splníte, můžete být zařazeni 
do slosování o ceny.
A pokud máte rádi pohádky, je tu ještě jedna vý-
zva, a to s knihou Buchty a loutky dětem. Herní 
list si vyzvedněte v Městské knihovně, začtěte se 
do vtipných příběhů, odpovězte na otázky a opět 
můžete být zařazeni do slosování o ceny. Všechny 
podrobnosti najdete na www.nmnm.cz.
 Lenka Šmardová

FreeRun21
Přijďte si zaběhat, projet na kole, projít se nebo 
se jen podívat a fandit na charitativní akci Free-
Run21, která se uskuteční již pošesté dne 4. 9. 
2021 od 13:00 hodin v Bobrové. Délku trasy si 
může zvolit každý sám – 5, 10, 15 nebo 20 km. 
Startovné činí 300 Kč při online registraci na 
webových stránkách www.ptime.cz,  350 Kč na 
místě závodu. Vyzvednutí startovního čísla je 
možné od 12:30.
Závod se vyznačuje uvolněnou atmosférou, 
krásnou přírodou, spoustou usměvavých tváří, 
výborného občerstvení a nápojů. A to vše s jedinou 
myšlenkou – vybrat co nejvyšší částku na pomoc.  
 Minulý ročník FreeRun20 se konal virtuálně a 
byl soustředěn na pomoc tříletým autistickým 
dvojčátkům Lei a Zoe. Náš cíl byl zaplatit asi-
stenčního pejska Besta, kterého bude mít rodina 
doma a bude holčičkám každý den pomáhat, což 
se úspěšně podařilo a Bestík už rok dělá celé ro-
dině pomocníka a parťáka.
Závodu se můžete účastnit i virtuálně. Více infor-
mací a průběh přípravy akce sledujte na face-
bookových stránkách FreeRun Helps, faceboo-
kové události akce FreeRun21 nebo webových 
stránkách freerunpomaha.cz. Těší se na vás tým 
FreeRun Helps.  -kb-
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Zapoj se! Podruhé
Do poloviny měsíce září můžete 
hlasovat v rámci participativního 
rozpočtu. Projekt s názvem Zapoj 
se! s rozpočtem 250 tis. Kč běží již 
druhým rokem. 
Celkem jedenáct nápadů aktuálně sbírá hvězdič-
ky na www.zapojse.nmnm.cz. Vítěze nakonec určí 
celkový počet nasbíraných hvězd. Jednotlivým 
projektům rozdáváte od jedné do pěti hvězdiček 
a můžete hlasovat klidně pro všechny projekty.
Zveme vás na veřejné projednání projektů, které 
se opět uskuteční v Podpalubí ZUŠ. Do diářů si 
poznačte datum 30. 8. 2021 od 18:00 hodin. Mi-
nulý rok to bylo velice milé setkání a my věříme, 
že letos tomu nebude jinak.
Pro které projekty můžete hlasovat?

1. Revitalizace dětského hřiště na Koupališti
Nápad do Zapoj se! navrhuje Ondřej Pliska.
Návštěvnost dětského hřiště na Koupališti v 
Novém Městě na Moravě je obrovská. Rád bych, 
aby zde bylo hřiště rozšířeno a aby se zde vybu-
dovalo hřiště odlišné od těch ve městě. Kromě 
Rákosníčka jsou totiž všechna na stejný způsob. 
Inspiraci jsem našel v Bystřici nad Pernštejnem, 
kde jejich hřiště u zimáku přesně vystihuje, co 
mám na mysli. Možná by zde šlo vytvořit i nějaké 
herní prvky s vodou, která podél hřiště teče.

2. Koupaliště – písečný vstup do vody
Nápad do Zapoj se! navrhuje Miloš Okurka.
Úprava vstupu do vody na Koupališti, tak aby 
bylo možné se pohodlně koupat a přicházet 
do vody pískem. V délce 150 m provést stržení 
travního porostu a nahradit ho v šířce 5 m pís-
kem. Stejně upravit 5m pás po vstupu do vody. 
Celkem se jedná o plochu 150 x 10 m. 

3. Otevřený lanový park pro děti
Nápad do Zapoj se! navrhuje Jaroslava Šmíd-
ková.
Novoměstské Koupaliště nabízí tolik možností. 
Co takhle malý lanový park mezi břízkami. Pře-
kážky jsou nízké, a tak děti nepotřebují žádné 
jištění. Učí se lézt, ručkovat, držet rovnováhu 
a překonávat vlastní strach. Překážek může být 
pět, deset nebo patnáct, záleží na tom, kolik hlasů 
náš projekt dostane a kolik na to pak bude peněz. 
Překážky je také možné postupně dodělávat. Na 
konci dráhy by ale neměl chybět malý sjezdík, 
třeba právě přes potůček. Inspiraci jsme našli v 
nedaleké Borové, kde u nově zrekonstruovaného 
koupaliště je přesně takový parčík, po kterém tou-
ží i novoměstské děti. Není vyloučena realizace 
na jiném vhodném místě.

4. Koupaliště gril
Nápad do Zapoj se! navrhuje Miroslav Landa.
1) Navrhuji lehkou zastřešenou pergolu u Kou-
paliště pro případ nepřízně počasí.
2) Vybudování dvou zděných grilů v areálu Kou-
paliště.
Komise doporučuje pořídit jeden gril a umístit 
u již vzniklého posezení na druhé straně Kou-
paliště.  

5. Nové Město bez bariér
Nápad do Zapoj se! navrhuje Radim Štrobl.
Na našem náměstí (a celkově v celém městě) 
není mnoho prodejen, které by při vstupu nemě-
ly alespoň jeden schod. Kvůli tomu jsou nepří-
stupné nejen lidem na vozíku, ale celkově lidem 
se sníženou mobilitou, starším občanům i třeba 
maminkám s kočárky. Projekt by měl podpořit 
místní podnikatele ve zřízení bezbariérového pří-
stupu do své prodejny či podniku. Přistavit ke 
schůdkům nájezdovou rampu není cenově příliš 
nákladné a je to takový drobný detail, který by 
méně mobilním lidem usnadnil život. Další věc, 
která by mohla přístupnosti města pomoci, by 
bylo zefektivnění MHD. Dle mého osobního ná-
zoru by si MHD zasloužilo více zastávek na peri-
ferii města a častější spoje. Vzhledem k velikosti 
našeho města zde dopravu využívají v podstatě 
jen méně mobilní a starší lidé, mladí si víceméně 
všude dojdou. Současný stav MHD neumožňuje 
dostat se z periferie v průběhu dne například na 
náměstí, k nádraží či nemocnici, a mnoho lidí ji 
tudíž nevyužívá. Rozšířit městskou dopravu by 
zřejmě vyžadovalo větší náklady, než je částka 
poskytnutá pro participativní rozpočet. Začal 
bych tedy zpřístupněním prodejen a podniků.
Komise navrhla vznik nového dotačního titulu 
NMnM bez bariér. 

6. Člověče, nezlob se!
Nápad do Zapoj se! navrhuje Aneta Linková.
Vím, že šachové betonové stolky jsou u dětí velice 
oblíbené. Napadlo mne nechat vyrobit podobné 
stolky s jinými hracími poli a rozmístit alespoň 
tři stolky na další místa, a to včetně podsedáků.

7. Chill out zóna pro mladé
Nápad do Zapoj se! navrhuje tým a uživatelé 
Ezopu.
Tento projekt nás, jako pracovníky nízkoprahové-
ho zařízení pro děti a mládež EZOP, napadl díky 
našemu monitoringu terénu, kdy jsme proble-
matiku trávení volného času probírali s mladými 
lidmi. V NMnM máme spoustu dětských hřišť pro 
nejmenší, avšak místo pro mladé lidi tu schází. 
Cílem tohoto projektu je výstavba odpočinkové 
zóny pro mladé, kde by kromě setkání s kama-
rády mohli využít i volnočasové prvky blízké 
jejich věku (místo pro posezení, relaxaci, menší 
U-rampa, betonové prvky sloužící k doskoku na 
koloběžce apod.).
Pokud projekt vyhraje, bude nutné najít vhodné 
umístění.

8. Venkovní lezecká stěna – boulder
Nápad do Zapoj se! navrhuje Kateřina Kondýs-
ková.
Bouldering je bezpečná varianta lezení nejen na 
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skále, ale také na umělých stěnách, dostupná 
pro širokou veřejnost. Jelikož je lezení (po ko-
lenou, na stromech, umělé stěně, skále) jedním 
z nejlepších pohybů pro správný vývoj a zpevnění 
celého těla, byla bych ráda, kdybychom využili 
prostor u Koupaliště v Novém Městě na Moravě 
a postavili na něm venkovní lezeckou stěnu na 
bouldering pro širokou veřejnost. Pro inspira-
ci – venkovní lezecká stěna je například v obci 
Křižánky (viz foto).
Není vyloučena realizace na jiném místě.

9. Konzoly pro upevnění slack line.
Nápad do Zapoj se! navrhuje Míra Čejka.
Na zelené ploše mezi ulicí Malou a Cihelským 
rybníkem vybudovat tři páry konzol a kotvících 
bodů pro upnutí slack line. Znamenalo by to do 
země zabetonovat tři páry upínacích ok a nechat 
vyrobit tři páry mobilních konzol. Vizualizace na 
přiloženém obrázku.
Rozteč upínacích ok a výška konzol by byla roz-
dílná, s ohledem na délku napínané slack line.

10. Pocta Karlu Němcovi
Nápad do Zapoj se! navrhuje Jitka Jeřábková.
Navrhuji vytvořit originální celodřevěnou infor-
mativně-interaktivní tabuli s portrétem Karla 

Němce. Tuto tabuli (i s potřebným zastřešením) 
by měl navrhnout a zpracovat zkušený řezbář 
Antonín Maloň (http://www.antoninmalon.cz/
mechanismy.html). Řezbář by měl vycházet z 
Němcova výtvarného odkazu, barevně by tato 
tabule korespondovala se sgrafity na kostele sv. 
Kunhuty. Tabule by měla stát v parku před galerií 
tak, aby byla vizuálně propojena průhledem na 
zmíněný kostel.

11. Piktogramové koridory pro cyklisty
Nápad do Zapoj se! navrhuje Petr Dufek. 
V Novém Městě na Moravě stále přibývá nejen 
motorových vozidel, ale i cyklistů. Místních 
obyvatel, ale i návštěvníků-cykloturistů.
Pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích navrhuji namalovat na pozemní 
komunikace s jednosměrným provozem, ve kte-
rých je dopravní značkou E 12a (Jízda cyklistů v 
protisměru) a E 12b (Vjezd cyklistů v protisměru 
povolen) povolena jízda cyklistů v protisměru, 
dopravní značky V 20 (Piktogramový koridor pro 

cyklisty) v té části pozemní komunikace, kde se 
předpokládá pohyb cyklistů na této komunikaci. 
Tedy při pravém okraji pozemní komunikace ve 
směru jízdy cyklisty, neboli při levém okraji po-
zemní komunikace ve směru jízdy motorového 
vozidla.
Konkrétně se jedná o tyto 3 úseky ulic:
1. Malá ulice v úseku od křižovatky s ulicí Spor-
tovní po křižovatku u domu č. 526 (vlastní RA-
COM) – cca 180 m.
2. Purkyňova ulice v úseku od křižovatky s ulicí 
Vlachovická po křižovatku pod vlakovou za-
stávku v sousedství domu č. 1498 – cca 150 m.
3. Radnická ulice v úseku od křižovatky s ulicí 
Dukelská po křižovatku s ulicí Makovského –cca 
190 m.
Piktogramy by měly způsobit, že by si měl řidič 
jedoucí po této pozemní komunikaci (řidič moto-
rového vozidla i cyklista) uvědomit možný pohyb 
vozidel v protisměru a přizpůsobit svůj způsob 
jízdy.   -kb-

Setkání padesátníků
Vážení občané narození v roce 1970 a 1971, Kul-
turní a společenská komise připravuje na první 
říjnovou sobotu (2.10.2021) v Kulturním domě 
NMnM tradiční setkání PADESÁTNÍKŮ. Jelikož 
v loňském roce bylo připravované setkání z dů-
vodu koronavirové nákazy zrušeno, proběhne 
v letošním roce společné setkání ročníků narození 
1970 a 1971.  Prosíme zástupce jednotlivých tříd, 
kteří organizují třídní srazy, aby informovali své 
spolužáky o připravované akci, a vás všechny o 
sdílení informací. 
PROGRAM: 
14:00 Prezentace 
15:00 Vystoupení starosty města, slavnostní 
přípitek

15:30 Zápis na pamětní listinu, společná foto-
grafie
16:00 Individuální prohlídka základních škol, 
gymnázia a města

17:00 Společenský večer s hudbou a tancem

Z důvodu zajištění občerstvení žádáme o po-
tvrzení účasti do 15.9.2021 na telefonním čísle 
566 598 427 (Aneta Linková) nebo e-mailu pa-
desatnici@nmnm.cz. Účastnický poplatek 
400 Kč uhradíte na místě v den konání akce (za-
hrnuje občerstvení, přípitek, foto).
Pevně doufáme, že epidemická situace 
nám letos již nic nepřekazí! Přesto sledujte 
před akcí samotnou kalendář akcí na webu 
NMnM: https://radnice.nmnm.cz/akce/setkani-
padesatniku-1970-a-1971/.

 -kb-
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MČR mládeže 
v atletice
 
V termínu 19. – 20. června hostilo Kladno závody 
MČR juniorů a dorostenců v atletice. Dařilo se 
sprinterovi Matouši Budigovi, který v závodě na 
100 m vybojoval stříbrnou medaili. Jeho čas v cíli 
činil 10,78. Medaile stejného odlesku se na jeho 
hrudi houpala po závodě v běhu na 200 m, ve 
kterém finišoval v čase 21,46. Vynikající výkony 
si připsal také juniorský vytrvalec Daniel Dočkal. 
Závod v běhu na 1500 m dokončil na 3. místě. Na 
dvojnásobné trati pak závod dokončil na 5. místě. 
Jeho počínání si všimli reprezentační trenéři a 
ihned dostal pozvánku na mezistátní utkání do-
rostenců, které se uskuteční 14. srpna v Hodo-
níně. V oštěpařském sektoru se představil David 
Koutník, který ve finále hodu oštěpem předvedl 
výkon 52,79 m, což znamenalo vylepšení osobní-
ho rekordu a konečné 8. místo. Mezi nejlepší se 
probojovala také diskařka Barbora Dostálová, 
která rovněž obsadila 8. místo. Premiéru v poli 
dorostenek si odbyla kladivářka Karolína Slá-
mová. Výkon rovných 43 m jí stačil na 15. místo. 
 -hub-, -mah-

Velký úspěch 
mladého atleta
 Matouš Budig, prvním rokem junior, člen novo-
městské atletiky a student našeho gymnázia, uspěl 
na MS. 
Mistrovství se uskutečnilo 14. 7. – 18. 7. 2021 v 
Estonsku. V pátek se postavil na start rozběhu 
na 200 m. Předkláněl se jako třetí v čase 21,51 a 
zajistil si přímý postup do sobotního semifinále. V 
semifinále ve velkém protivětru běžel 21,77 a do 
finále se již nedostal. Celkové 15. místo na první 
zkušenost je výborným umístěním. Poslední 
den pak běžel, jako člen štafety, 4 x 100 m. Svůj 
rozběh junioři vyhráli ve výborném čase 40,54 
a zajistili si přímý postup do finále. Ve finále do-

běhla štafeta na krásném šestém místě, pět setin 
za pátou Francií. Matouš i pro příští rok bude 
juniorem a již nyní vyhlíží limity k MSJ v Oregonu 
2022, které jsou v jeho silách.    Petr Hubáček

Jízdní řád MSFL 
Moravskoslezská fotbalová liga, ve které nastu-
pují novoměstští fotbalisté, má na letošní sezo-
nu stanovený jasný jízdní řád. První soutěžní 
utkání Vrchovina odehraje v neděli 1. srpna, kdy 
se představí na hřišti rezervy prvoligového Zlína. 
V 2. kole, které je na programu o týden později, 
budou novoměstští fotbalisté cestovat na hřiště 
jednoho z favoritů soutěže, kterým je ambicióz-
ní mužstvo z Hlučína. Domácím fanouškům se 
poprvé naši hráči představí ve 3. kole. V neděli 
15. srpna se utkají s týmem FC Vratimov, kde 
našel azyl tradiční soupeř, tým z Frýdku Místku. 
Derby s týmy z Vysočiny jsou pak na programu 
ve 4. kole, kdy novoměstští fotbalisté budou hrát 

na hřišti rezervy Jihlavy a v 15. kole, kdy se na 
novoměstském pažitu odehraje ostře sledovaný 
zápas s Velkým Meziříčím.  -mah-  

Do soupisky 
promlouvají 
zranění 
Hned bez několika opor nastoupí novoměstští 
fotbalisté do nového ročníku Moravskoslezské 
fotbalové ligy. S následky zranění bojují jak 
krajní záložník Radek Matulka, tak stoper Jiří 
Batelka. Navíc na odchodu je záložník Josef 
Švanda, který má namířeno do kádru prvoligo-
vého týmu z Teplic. „Ty o něj po dvou testech 
mají zájem a právě nyní se vše řeší. Přestupu 
nechceme bránit, Pepík si jej zaslouží,“ po-
znamenal trenér Pavel Procházka. Právě kvůli 
pravděpodobnému odchodu Švandy by hlavní 
lodivod rád přivítal ofenzivní posilu. „Buď na 
hrot, nebo na kraj zálohy. Všechno ovšem bude 
záležet také na finančních možnostech klubu,“ 
uzavřel Procházka.  -mah-

Cesta na vrchol 
Členové horolezeckého oddílu Trip Team poko-
řili nejvyšší vrchol Žďárských vrchů. Devět skal 
dosahuje výšky 836 m a jak členové sami říkají, 
je tam krásně a zdravo. Navíc chtěli být prostě 
nejvýš. Z výpravy k nebesům pořídili potřebnou 
fotodokumentaci a také povedené povídání o 
tom, jak se zdolává nejvyšší vrchol. Cesta vážně 
není snadná. Dost tam fouká a lezení také ztěžuje 
všudypřítomný kluzký mech a lišejník. Navíc, 
když už je tam nějaké jištění, tak je staré a nejisté. 
Přesto jde o horolezeckou romantiku se vším 
všudy.  Na vrchol se lze dostat hned několika 
cestami. Ten pohled pak stojí stojí za to. -mah- 

Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna. Svoje 
náměty a texty posílejte na  adresu
zpravodaj@nmnm.cz
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Rezerva si zahraje krajský 
přebor
Fotbalisté rezervy fotbalového týmu Vrchovina 
se dočkali vytouženého postupu mezi krajskou 
elitu. V letošní sezoně tak budou nastupovat v 
krajském přeboru, kde nahradí celek Šebkovic. 
Šebkovice se totiž z krajské soutěže odhlásily. 
Rezerva neváhala a na účast v kvalitnější soutěži 
kývla. Postup se totiž řadil mezi dlouhodobé cíle 
a hráči pro to dělali všechno.  „Myslím, že jsme si 
postup za poslední dvě sezony zasloužili. Hlavně 
za tu minulou, kdy jsme byli na čele tabulky 1. 
A třídy a měli solidní náskok,“ připomíná trenér 
rezervy Petr Follprecht.  Tým přitom nemusí hrát 
druhé housle. Je sehraný a může se opřít o kvalit-
ní hráče.  „Tým je pohromadě už nějakou dobu. 
Navíc se podařilo vhodně skloubit zkušenosti 
ostřílených hráčů s dravostí těch mladších,“ po-
chvaluje si Follprecht. Už teď se všichni těší na 
žhavé derby s Novou Vsí. Půjde totiž o hodně 
atraktivní podívanou.  -mah-

Program MS v letním 
biatlonu 

Čtvrtek 26. 8.

Supersprint
13.05 – juniorky, kvalifikace
14.35 – juniorky, finále
15.50 – junioři, kvalifikace
17.25 – junioři, finále

Pátek 27. 8.

Supersprint
13.05 – ženy, kvalifikace
14.35 – ženy, finále
15.50 – muži, kvalifikace
17.25 – muži, finále

Sobota 28. 8.

Sprint
10.15 – juniorky
12.00 – junioři
15.45 – ženy
17.45 – muži

Neděle 29. 8.

Stíhací závod
11.15 – juniorky
13.15 – junioři
15.30 – ženy
17.15 – muži

Olympijské naděje 
V plném proudu jsou Letní olympijské hry 2021 
v Tokiu. Mezi naděje českého sportu patří také 
sportovkyně spjaté s naším regionem. 
Jde o cyklistku Terezu Neumanovou, která je ab-
solventkou novoměstského gymnázia. Rodačka 
z Třebíče začínala svoji kariéru na horském kole, 
ale postupně ji stále víc lákala silniční cyklistika. 
V roce 2019 se stala poprvé českou silniční šampi-
onkou v hromadném závodě. Stejný úspěch zopa-
kovala i letos, díky čemuž si zajistila účast pod 
olympijskými kruhy. Naše město je pak rodištěm 
atletky Lady Vondrové, která se na olympiádě 
představí v běhu na 400 m.  Osobní rekord na této 
trati zaběhla v loňském roce v Praze a má hodno-
tu 51,35. Vondrová, která vyrůstala v Sedlišti 
u Jimramova, se může pyšnit titulem mistryně 
republiky a dalšími medailovými umístěními. 
 -mah-

MS v letním biatlonu 
Vysočina Arena bude opět světová. V termínu 
26. – 29. srpna se tu totiž pojedou závody MS 
v letním biatlonu. Sportovní klání, ke kterému 
vedle malorážky patří také kolečkové lyže, se do 
našeho města vrací po třech letech. Bojovat se 
tu bude o dvanáct sad medailí. Organizátoři po-
čítají v ochozech i s přítomností fanoušků, kteří 
se mohou těšit na vstup zdarma. „Tento krok 
vnímáme i jako poděkování fanouškům, kteří 
nás podrželi v posledních dvou letech, když si 
v drtivé většině ponechali lístky na Světový pohár 
v Novém Městě. Moc se těším, že si zase užije-
me závody společně,“ uvedl prezident Českého 

svazu biatlonu a první viceprezident Meziná-
rodní biatlonové unie Jiří Hamza. První závody 
se pojedou ve čtvrtek 26. srpna, kdy se na start 
supersprintu postaví juniorky a junioři. Od pátku 
se přidají i ženy a muži. Ti vedle stejného závo-
du pojedou během víkendu závody ve sprintu 
a stíhačku. Velké naděje jsou přitom vkládány 
do českého reprezentačního týmu, který by se 
měl na vrcholné letní akci představit v čele s 
úřadující mistryní světa Markétou Davidovou.  
 -mah-

Letní párkové závody 
Během poslední červnové neděle se ve Vysoči-
na Areně konaly Letní párkové závody. Jak je z 
jejich názvu patrné, šlo o letní obdobu tradičních 
zimních dětských párkových závodů, které měly 
podobu přespolního běhu. Určeny byly pro mla-
dé sportovce a na start se postavilo celkem šest 
věkových kategorií. Tratě měřily od 50 do 1 500 
m a byly doplněny zábavnými překážkami. Po 
doběhu jednotlivých kategorií si mohli všichni 
sportovci užívat bohatý doprovodný sportovní 
program, včetně sladké odměny.  -mah-

Florbalové léto
Novoměstští florbalisté se v průběhu letních 
prázdnin pilně připravují na novou sezonu. 
Pravidelně trénují ve Sportovní hale. V srpnu 
do toho šlápnou také kategorie žáků a do-
rostenců, kteří budou trénovat dvakrát týdně. 
Vrchol příprav bude představovat příměstské 
soustředění, v rámci kterého se odehrají také 
přátelská utkání. Soutěžní sezona naplno 
odstartuje v zářijových termínech. 
 -tom-, -mah- 
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 15. 6. Vojtěch Stařík
 26. 6. Kateřina Slámová
 4. 7. Francesco Sivák 
manželství
 26. 6. Lucie Hájková, Marek Mrkos
 26. 6. Magdaléna Trödlerová, Filip Sváček
 26. 6. Hana Michálková, Martin Hencl
 26. 6. Jana Kunová, Radim Ptáček
 10. 7. Lucie Dostálová, Martin Hrdlička
 10. 7. Sabina Kropáčková, Jan Kacetl 
jubilanti
 1. 8. Emilie Bílá 85 let
 1. 8. Irena Havlíková 80 let
 1. 8. Petr Ondráček 80 let
 14. 8. Vlastislava Librová 89 let
 18. 8. Jaroslava Laštovičková 89 let
 19. 8. Ladislav Jícha 75 let
 21. 8. Marie Hemzová 97 let
 21. 8. Břetislav Koláček 80 let
 21. 8. Marie Kovářová 93 let
 28. 8. Eva Vašáková 87 let
 29. 8. Jarmila Lukešová 80 let
úmrtí
 15. 6. Mgr. František Krbek (NMnM, 1933)
 16. 6. Josef Marek (Nová Ves, 1937)
 19. 6.  Vladimír Novotný (Zubří, 1951)
 20. 6. Jaromír Bukáček (Kuklík, 1944)
 21. 6. Marie Blažková (NMnM, 1934)
 21. 6. Milada Neumannová (Věcov, 1947)
 22. 6. Ivan Ševčík (NMnM, 1948)
 30. 6. Metoděj Vítek (Maršovice, 1939)
 1. 7. Libuše Peňázová (Slavkovice, 1937)
 2. 7. Josef Novotný (Nová Ves, 1951)
 9. 7. Vladimír Nečas (NMnM, 1946)
 13. 7. Milada Plisková (NMnM, 1929)

Stomatologická pohotovost

K Club

Uzávěrka zářijového čísla je 
15. srpna 2021.

Významná výročí

1.8.2021 MUDr. Eva Vorlíčková
Švermova 4, Žďár n. Sáz., 566 628 997
7.8.2021 MUDr. Ondřej Bartoš
Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
8.8.2021 MUDr. Dušan Borek
Zahradní 580, Bystřice n. P., 724 202 301
14.8.2021 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
15.8.2021 MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 775 479 595
21.8.2021 MUDr. Petr Filla
Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
22.8.2021 MUDr. Jiřina Foltanová
U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
28.8.2021 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
29.8.2021 MUDr. Marie Havlíčková
nám. Republiky 63, Žďár n. Sáz., 774 084 064

4.8.1871 narodil se v NMnM Josef Kalda spisovatel, 
150. výročí narození (zemřel 2.1.1921 v Praze).
15.8.1951 zemřel v NMnM děkan Matěj Müller, 
založil farní galerii, iniciátor sgrafitové vý-
zdoby na kostele v NMnM, 70. výročí úmr-
tí (narozen 24.2.1882 v Kobylí na Moravě).

Červenec v Horácké galerii
Prázdniny jsou v plném proudu a tomu nasvěd-
čuje i náš letní provoz. Ve spolupráci s městem 
vyrostla na nádvoří letní scéna, v jejímž progra-
mu se střídají koncerty, divadlo, filmové projek-
ce či autorské čtení. Poprvé HG hostila také 
Fler trh. Až do 30. září máme pro návštěvníky 
výstav díky Kraji Vysočina překvapení v podobě 
snížení cen vstupného. Děti, studenti a držitelé 
ZTP průkazů mají vstup zdarma, dospělí zapla-
tí 20 Kč a senioři 13 Kč. Majitelé Zážitkových 
karet Koruny Vysočiny u nás získají malý dárek.
Nahlédnutí do výstavních sálů
Výstavu Paperback III v Malé galerii od srpna vy-
střídá výstava fotografa Vladislava Krédla. Kurátor 
Jakub Orel Tomáš představí autora formou tří 
monumentálních cyklů aktuální tvorby. V Arkádě 
nadále potrvá výstava Photographia Natura 2020, 
a to až do 22. srpna. Poté ji nahradí abstraktní 
geometrická tvorba na papíře výtvarníka a vysoko-
školského pedagoga Ivana Kříže. V zámeckém 
podkroví je do 1. srpna prodloužena výstava 
Vcházení do krajiny a krajinářské fotografie. Pak 
se pod galerijní střechou zabydlí dřevěné objekty 
výtvarníka Zdeňka Macháčka společně s malba-
mi dalšího brněnského autora Miroslava Štolfy.
Zahájení nových výstav
Vladislav Krédl: 11.8. v 17 hodin
Zdeněk Macháček a Miroslav Štolfa: 18.8. v 17 hodin
Ivan Kříž: 25.8. v 17 hodin
Pestrý program na letní scéně
Open stage na nádvoří nabídla od 2. července 
několik koncertů různých žánrů v dramaturgii 
Novoměstských kulturních zařízení a v komorním 
prostředí dvorečku i mluvené slovo spolu s hudbou. 
Horácká galerie přispěla do kulturního programu 
tím, že pozvala na letní scénu brněnskou kapelu 
Cimbal Classic s jejich koncertním programem 
a také Horácké divadlo Jihlava s představením 
Osudy dobrého vojáka Švejka. Příjemnou atmo-
sféru mělo letošní Slunohraní, tradičně s Janáč-
kovým kvartetem a Letním orchestrem, byť akce 
proběhla jen v minimalistické, dvoudenní podobě.
Filmový srpen
Program připravovaný na měsíc srpen urči-
tě potěší milovníky filmů. Ty se budou opět 
promítat pod širým nebem. Zatímco město 
sází na osvědčené tituly pro širokou ve-
řejnost, Horácká galerie zvolila pět doku-
mentárních či hraných filmů pro „fajnšmekry“.
ARTkino v Horácké galerii, dvoreček, vždy od 21 
hodin:
29.7.  Acasa, můj domov (dokument, Rumunsko/
Finsko/SRN, 2020, 86 min)
5.8. Bílá na bílé (dokument, Slovensko/Česko 2020, 
74 min)
12.8.  Kid (hraný, černobílý, komedie, USA, 1921, 
50 min)
19.8. Alchymická pec (dokument, Česko/ Slovensko, 

2020, 117 min)
26.8.   Démanty noci (černobílý, drama, Českoslo-
vensko, 1964, 64 min)
V případě špatného počasí se promítá v interiéru 
HG.         (sta)

9.8. – 15.8. Makronkový týden
Každý den jiná příchuť 
makronek. 
14.8. Infinity Paradox, DJ Wajty, 
Melodic House
Vstupné dobrovolné

Blahopřání

Dne 29. srpna oslaví paní 
Jarmila Lukešová krásných 
80 let. Hodně zdraví, štěs-
tí a spokojenosti přeje 
manžel a děti s rodinami.

Blahopřání

Manželé Libu-
še a Vladimír 
T o p i n k o v i 
oslaví 14. srp-
na zlatou svat-
bu. Děkujeme 
jim za všechnu 
péči a lásku a 

přejeme ještě mnoho společných šťastných let. 
Dcera Lenka, syn Martin s rodinami

Dne 26. srpna 
oslaví 60 let 
s p o l e č n é h o 
života manželé 
Jarmila a Bo-
humil Luke-
šovi. Děkujeme 
jim za lásku a 

péči a do dalších let hlavně zdraví a spokojenost
přejí dcera a syn s rodinami.
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Minibazar

Vzpomínky

Prodám nástavec na WC typ 580 v dobrém stavu. 
Má tři nastavitelné výšky, sklopná madla, poklop. 
Původní cena 1 890 Kč, nyní za 600 Kč. 
Tel.: 732 688 238
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
Koupím garáž v NMnM, platím hotově. 
Tel.: 725 914 644
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, 
Židlický, Zezula, Jícha, Kopáček, Podloucký, Emler, 
Hanych, Sodomka, Bukáček, Lukášek, Puchýř, Ma-
coun, Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelínek, Wagner, La-
cina, Sigmund, Bubeníček, Panuška, Kaván, Blažíček 
a další. Tel.: 776 393 000
Koupím hutní sklo Škrdlovice, nabídky na tel.: 

605 433 665, e-mail koudelka.lubos@centrum.cz.
Hledáme RD, chalupu či zděnou chatu k rekreaci. 
Jsme přímí kupující, bez RK. Tel.: 608 958 570
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 u nemocnice ul. Purkyňova, popř. na 
ulici Dukelská. Platím hotově, ihned. 
Tel.: 776 272 281
Prodám elektrokolo, málo používané, ze zdravotních 
důvodů. Původní cena 21 900 Kč, nyní 17 000 Kč, 
možná sleva. Tel.: 723 865 366
Koupím nebo najmu garáž u nádraží. 
Tel.: 604 259 024
Prodám  elektrokolo, málo používané, 
značka Apache, modré barvy. Původní  
cena 29 500 Kč, nyní 24 000 Kč, záruka 14 měsíců. 
Tel.: 723 865 366
Prodám starší pánské kolo Favorit, kovovou dětskou 

postýlku s matrací, vhodná i pro větší dítě. 
Tel.: 566 616 225
Prodám angrešt. Tel.: 736 144 122
Pronajmu byt na ulici Masarykova, 3+1, 74 m², 
3. podlaží, výtah, volný od září. Tel.: 703 169 025
Koupím garáž, lokalita Holubka. Tel.: 608 724 448
Sběratel koupí motocykly značky Jawa, Čz – 
kompletní, nekompletní i vraky a náhradní díly. Po-
případě i jiné zajímavé motocykly či náhradní díly. 
Tel.: 777 447 434
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
Sháním stavební pozemek v blízkém okolí NMnM, 
příp. i v NMnM. Jsem přímý zájemce, ne RK. 
Tel.: 724 199 966
Vyměním byt po rekonstrukci 2+1 v NMnM za 
rodinný dům v NMnM. Tel.: 702 080 358

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

zpravodaj@nmnm.cz

Poděkování

Dne 15. července uply-
nulo 12 let od úmrtí 
manžela a dědečka pana 
Josefa Prokopa. Věnujte 
mu s námi vzpomínku. 
Manželka a děti s rodinami

Dne 9. srpna uplynou 
dva roky, kdy nás opustil 
pan Josef Mrázek. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. S lás-
kou vzpomíná celá rodina.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen bolest v srdci 
zůstává dál. Dne 16. června uplynulo 14 let, co 
nás navždy opustila maminka a babička paní 
Alena Kozáková z Pohledce. Dne 16. srpna uply-
ne 15 let, co nás opustil tatínek a dědeček pan 
František Kozák z Pohledce. S láskou a s bolestí 
v srdci vzpomínají dcery s rodinami a sourozenci 
s rodinami.

Dne 17. srpna uplyne 
první smutný rok od ná-
hlého odchodu našeho 
milovaného syna a brat-
ra Petra Valíka, který nás 
opustil ve věku 48 let. Dě-
kujeme všem, kdo si na 
něj vzpomenou. Rodiče 
a bratr Michal s rodinou

Dne 24. srpna uplynou 
dva roky od smrti mého 
milovaného manžela 
Miroslava Vyplašila. Za 
tichou vzpomínku děkuje 
manželka Mirka s rodinou.

Dne 3. srpna uplyne 
smutných 10 let, kdy nás 
opustil manžel, táta, dě-
deček a pradědeček pan 
Josef Kinc. Nikdy nezapo-
meneme. Rodina Kincova

Dne 11. srpna uplyne 
1 rok, kdy nás opustila naše 
milovaná manželka a ma-
minka paní Alena Kabrhe-
lová. Za vzpomínku na ni 
všem děkujeme. S láskou 
vzpomínají manžel a dcery.

Dne 6. srpna vzpomene-
me 5. smutné výročí, co 
nás náhle opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dě-
deček pan Ladislav Filipi. 
S  láskou a bolestí v  srd-
cích vzpomínají manželka 
Alena a děti s  rodinami.

Koncem června nás velmi zarmoutilo oznámení 
o úmrtí naší členky a kamarádky Marušky Blaž-
kové. Měli jsme ji všichni moc rádi, protože byla 
milá, srdečná a nezkazila žádnou legraci. Ochotně 
si při různých akcích oblékala horácký kroj, vy-
mýšlela nápadité obleky na masopustní meren-
dy, hrála s námi bowling, chodila na vycházky i 
jezdila na zájezdy. Bude nám všem velmi chybět. 
Mgr. Libuše Topinková, předsedkyně Klubu 
seniorů

Dovolujeme si poděkovat Ing. Pavlu Horákovi, 
majiteli firmy, a jeho kolegovi Liboru Mikešovi za 
perfektně provedenou náročnou práci při opravě 
střechy historického objektu z roku 1546 na Vra-
tislavově náměstí č. 102. Rodina Kratochvílova
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Kulturní srpen v Novém Městě
Pouť na kostelíčku
Neděle15. 8.
9:00 – 16:00  Jarmark řemeslných výrobků u 
katolického hřbitova
10:30 Mše svatá u hřbitovního kostela Nane-
bevzetí Panny Marie
11:00 Hadráček a létající svetr, divadlo pro děti, 
Divadlo 100 opic Dominika Tesaře, u katolického 
hřbitova
14:00  Zajíček a velká mrkvová záhada, divadlo 
pro děti, Divadlo 100 opic Dominika Tesaře, u 
katolického hřbitova
16:00  Tata band Josefa Kučery, swing & dixie-
land v K Clubu
13. 8. – 15. 8.  Pouťové atrakce: kolotoče, hou-
pačky, střelnice (tradiční pouťová zábava pro 
děti, mládež i dospělé), na Vratislavově náměstí

Horácká výstava drobného zvířectva
14. 8. 9:00 – 17:00 a 15. 8. 9:00 – 15:00
Prodejní výstava na výstavišti Českého svazu 
chovatelů v areálu za nádražím ČD (Nezvalova 
ulice)

Vlčnovjanka
21. 8. od 15:00, nádvoří Horácké galerie
„Křídlovka si prozpěvuje, tenor vyhrává, dnes tu 
radost Vlčnovjanka všeckým rozdává…“
Od roku 1978, kdy oficiálně tato krojovaná kape-
la vystupuje, odehrála tisíce vystoupení, vydala 
přes deset alb a slyšet jste ji mohli jak v rozhla-

se, tak v televizi. Za ta desetiletí se vypracovala 
na téměř profesionální úroveň, využívá nejedno 
bravurní sólo svých hráčů na tubu, trubku, po-
zoun či klarinet. K originalitě kapely přispívá 
i vlastní autorské zázemí v osobě kmenového 
trumpetisty Zdeňka Kučery, autora písní a pře-
devším orchestrálních polek. Vedle kapelníka 
Pavla Nevařila má Vlčnovjanka ve svých řa-
dách jak profesionální hudebníky, absolventy 
konzervatoře, tak i výborné amatéry. Repertoár 
kapely, jak je známo, tvoří převážně interpretace 
lidových písní a skladby známých autorů dechové 
hudby. Vlčnovjanka se ale nebojí zařazovat ani 
skladby moderní a muzikálové s bigbandovými 
prvky. Kdo se přijde v sobotu dopoledne podívat 
na novoměstské náměstí, nebude ochuzen ani 
o dlouholetého konferenciéra a zpěváka Jožku 
Malinu, ani o jeho dvě zpěvačky, jak jinak než v 
nažehlených vlčnovských krojích.

Letní kino
Všechna začínají v 20:30 na nádvoří Horácké 
galerie

Sobota 21. 8.
Hurá do džungle
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké 
džungli obrátí vzhůru nohama. Nejlepší kama-
rádi, opičák Munki a slonice Chobotka,zjistí, že z 
ničeho nic získali schopnost mluvit lidskou řečí. 
A velmi brzy odhalí příčinu tohoto zázraku: V 
džungli přistál mimozemšťan! S sebou si při-
vezl překladové zařízení, díky kterému zvířata 
mohou mluvit. Malý fialový návštěvník jménem 
Fneep byl vyslán svým otcem, krutým dobyvate-
lem vesmíru, obsadit planetu Zemi. Jenže Fneep 
je spíš roztomilý nešika, který rozhodně nemá 
talent na dobývání nových světů. Stýská se mu 
po domově, se svou vesmírnou lodí nešťastně 
havaroval a nutně potřebuje pomoc. Munki, Cho-
botka a jejich zvířecí přátelé se rozhodnou spojit 
síly, aby malému dobyvateli pomohli dostat se 
k mateřské lodi. Na jejich společné cestě zažijí 
spoustu legrace a Fneep poznává, že kamarádství 
může být největší silou ve vesmíru… Hurá do 
džungle je okouzlující animované dobrodružství 
pro děti i rodiče.

Neděle 22. 8. 
Štěstí je krásná věc
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně 
změní život. Otázka je, jak… Čenda s Janou 
nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou 
nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se 
podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exeku-
tor. To ale změní farářem požehnaný loterijní 
tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun oteví-
rá dvojici dveře do velkého světa neomezených 
možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, 

 Omlouváme se všem návštěvníkům, 
prodejcům a obyvatelům Vratislavova ná-
městí za komplikace vzniklé s umístěním 
pouťových atrakcí.
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kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i 
když se to některým podaří a vztah téhle dvojice 
to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší 
výhrou v životě je láska…

Pondělí 23.8.
Bourák
Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem 
v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče 
do baráku i do života a rodina už ho má plný 
zuby. Komedie o tom, co všechno může způso-
bit jedna letní bouřka, jedna městská vyhláška, 
sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně 
naštvaná dcera! Možná, že se zasmějete, a jestli 
na to máte žaludek, třeba si i zatancujete.

Úterý 24.8.
Chlap na střídačku
Ivana Chýlková a Lucie Žáčková, coby manželka 
a milenka Jiřího Langmajera, si svého manžela 
a milence vezmou do střídavé péče. Tento netra-
diční milostný trojúhelník nabízí řadu komedi-
álních zápletek. A jak to nakonec dopadne? Kdo 
zvítězí?

Středa 25.8.
Bábovky
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že někte-
rá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni 
jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, 
nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té 
nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi 
nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a 
pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují 
současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují 
zábavné a trefné situace z každodenního života, 
které zná každý z nás.
 
Novoměstské slavnosti medu aneb 
sladké ukončení léta
28. 8. 8:00 – 12:00
Farmářské trhy + včelařské speciality
9:00 Honza a drak (Dřevěné divadlo Honzy 
Hrubce)
10:30 Aladinova kouzelná lampa (Dřevěné diva-

dlo Honzy Hrubce)
9:30 – 10:30 Swingový orchestr, nádvoří Horácké 
galerie

Vlasta Redl s kapelou a trio Merta, 
Hrubý, Fencl
31. 8. od 19:00, nádvoří Horácké galerie
Vlasta Redl je moravský zpěvák, textař, skladatel 
a multiinstrumentalista (hraje na kytaru, klávesy, 
piano, mandolínu a další nástroje). Ve své tvor-
bě dokázal osobitě skloubit rock, folk a lidovou 
hudbu. Píše také scénickou hudbu a produkuje, 
podílel se na téměř 60 albech. Do Nového Města 
přijede poslední prázdninový den se svojí kapelou 
a spolu s nimi vystoupí Vladimír Merta, jakožto 
základní kámen českého písničkářství, feno-
menální houslista Jan Hrubý a dvakrát mladší 
klavírista a kytarista Ondřej Fencl.

 -kb-

Horácké muzeum 
v srpnu
V létě probíhají v muzeu tři výstavy – na 
půdě modely scénografií Ivy Němcové, ve 
výstavním sále najdete lego Technic a mů-
žete si poskládat postavičku z Bionicle a ve 
vestibulu si v kufru Kuby Zicha budete při-
padat jako u moře. Mlýnek se tradičně točí a 
v podzemí se na vás těší postavy z místních 
pověstí. A máme nového průvodce městem. 
Adam Dostál vás provede historií města a 
jeho slavných osobností v neděli 8. srpna v 
17:00 hodin.

Téměř před 100 lety vysázely děti les v Oboře
Tuto fotografii jsme do muzejního archivu získali 
od paní Aleny Kopáčkové, která v červenci oslavi-
la 97. narozeniny. Na snímku (třetí zprava) je se 
svými spolužáky ze 3. třídy. Nacházejí se v Oboře 
(domy za nimi jsou v budoucí Luční ulici), kam 
přišli sázet břízy darované škole milovníkem stro-
mů panem ing. Pelikánem, ředitelem velkostatku 
(jeho dcera Dana na obrázku s nářadím). Do 
sázení stromů se zapojilo pět ročníků škol a na 
dříve holém svahu od lihovaru až po Pustý mlýn 
vysázely děti postupně celý lesopark.  

Další osoby na fotografii: v klobouku pan učitel 
Jelínek, vedle něj asistentka slečna Dostálová a 
Aleš Částek. Sedící zleva Pelikánová, Fialová, 
Hrbotická, Boháčová, Hájková, Vomelová, ve-
dle Kopáčkové Koudelová, Grošofová, před ní 
Pochopová, Komandová a Říhová.

Bourák, režie Ondřej Trojan, 2020
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Zmizelé Nové Město
Tenis v Novém Městě na Moravě

První zmínku o tenise v  Novém Městě 
nacházíme v almanachu Centenarium 
recreationis physicae 1870–1970 ke stole-
tému založení místního Sokola. Pan Jaro-
slav Křička, hudební skladatel, pedagog a 
dirigent, píše o meziměstském utkání Nové 
Město versus Tišnov na začátku 20. století, 
ve kterém naše město reprezentoval a zvítězil.

V  Novém Městě se hrál tenis na něko-
lika dvorcích, z nichž se dodnes zachoval 
jediný na lehkoatletickém stadionu. Zde 
novoměstští občané, pánové Kafka, Zábrš, 
Kreps a další, pěstovali tento krásný sport. 

V roce 1963 hrála tenis na jednom dvorci 
hlavně rodina dr. Františka Zezulky s přáteli. 
V roce 1964 začala v Novém Městě nová éra 
tenisu. Se skupinkou nadšenců, v jejímž čele 
jsem stál, jsme založili tenisový oddíl při TJ 
Sokol. Opravili oplocení, zakoupili antuku, 
vylepšili povrch a zahájili pravidelné tréninky. 
Jeden dvorec nestačil vzrůstajícímu zájmu, a 
tak se uvažovalo o vybudování dalšího. Za 
pomoci prof. J. Beranovského se až v roce 
1977 podařilo vedle stávajícího dvorce umístit 
druhý. Výkonnost hráčů rostla a nejlepší z nich 
nacházeli uplatnění v soutěžích družstev TJ 
ŽĎAS Žďár nad Sázavou. V letech 1965–1982 
hostovalo celkem 15 našich hráčů v krajských 
soutěžích Jihomoravského kraje za družstva 
Žďáru a jsou jejich oporou. V roce 1982 se 
podařilo vybudovat na lehkoatletickém stadi-
onu třetí dvorec. Tím vznikla možnost přihlásit 
náš oddíl do pravidelných soutěží družstev. 
Hráli jsme sdružené okresní přebory okresů 
Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár v žácích, do-

rostu i dospělých. Postupně jsme se zařazovali 
do krajských soutěží Jihomoravského kraje. 
V rámci přípravy na celostátní spartakiádu 

1985 se nám podařilo vybudovat v akci „Z“  
zděnou budovu (šatna a skládek na antuku). 
Stále však chybělo lepší zázemí pro hráče. To 
se podařilo vyřešit v roce 1990, kdy jsme za po-
moci OV ČSTV získali komplex 10 buněk, pro 
které jsme vybudovali zděné přízemí, společně 

s oddíly kuželek, atletiky a volejbalu. Tak 
jsme měli konečně klubovnu, šatny, kancelář, 
sprchy a sociální zařízení. Hráli jsme soutěže 
družstev ve všech kategoriích v rámci SOP a 
Jihomoravského kraje. Dospělí ponejvíce hráli 
druhou třídu. Nejúspěšnější byli starší žáci 
v letech 2002 a 2003, kdy hráli první třídu.

Kromě soutěží družstev jsme v  současné 
době aktivní také v soutěžích jednotlivců. 
Naši hráči pravidelně startují na okresních 
přeborech jednotlivců, které také každoročně 
pořádáme. Společně s tenisty ŽĎASu patříme k 
nejlepším v okrese. Každý rok získáváme řadu 
medailí ve všech kategoriích. Rovněž pořádáme 
řadu turnajů. Od r. 1982 turnaj mužů, který má 
za sebou už 36 ročníků. Od roku 1983 pořádá-
me také turnaje mládeže, celkem bylo uspořá-
dáno 20 turnajů žáků a 6 dorosteneckých. Pro 
rekreační hráče organizujeme vždy na podzim 
turnaj neregistrovaných (uskutečnilo se jich 
celkem 25). V měsíci srpnu se pro zájemce i z 
dalších oddílů koná každoročně turnaj v „pál-
ce“, tj. tenis dřevěnými raketami (proběhlo již 
21 ročníků). Z jednotlivých akcí pořádaných na 

našich dvorcích stojí za pozornost náborová 
akce „Hledáme nového Kodeše a Sukovou“ 
(1974) a utkání okresů Žďár – Vranov nad 
Topľou u příležitosti 30. výročí SNP (1974) za 
účasti našich hráčů (Krepsová, Fialová, Šimek, 
Fiala). Nejúspěšnějšími hráči oddílu byli R. Fi-

Finalisté čtyřhry, Okresní pohár 1984, zleva M. Beznoska, J. Beznoska (Žďas), K. Seyfert, I. Fiala (NM)

Oslava 50 let tenisu v Novém Městě v roce 2014, nástup v dobovém oblečení
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ala a P. Nepustil, kteří uspěli v krajských přebo-
rech a probojovali se na mistrovství republiky v 
mládežnických kategoriích. Že nezanedbáváme 
ani výchovu nových tenistů, svědčí pořádání 
tenisové školy od roku 1995 za vedení trené-
rů II. tř. I. Fialy a K. Brusenbaucha. Během 
prázdnin jsme pořádali několik pětidenních 
soustředění pro mladé závodní hráče okresu. 
V roce 2010 jsme za vedení Jana Rychtáře a Ivo 
Fialy ml. zahájili tréninky Baby a Mini tenisu 
pro děti od 5 let. Dne 23. 8. 2014 jsme důstojně 
oslavili 50 let organizovaného tenisu v Novém 
Městě. Program byl již od rána: Turnaj čtyřher 
v dobovém oblečení s dřevěnými raketami, od-
poledne potom tenisová exhibice vítěze Par-
dubické juniorky 2014 Zdeňka Koláře z Bys-
třice nad Pernštejnem, následovalo slavnostní 
zasedání v restauraci U Pasáčka a  přátelské 
posezení v klubovně tenisového oddílu. Od 
roku 2018 nastal mírný pokles našich aktivit, 
kromě Mini a Baby tenistů nemáme v soutěžích 
žádná družstva. Takže můžeme jen doufat, že 
se podaří vychovat hráče, kteří by navázali na 
úspěšnou činnost tenisového oddílu. Bohužel 
naše úsilí bylo v letech 2020 a 2021 zabrzděno 
epidemií koronaviru, který na nějaký čas neu-
možňoval pořádat veškeré sportovní aktivity. 

Nezbývá jen doufat, že už léto letošního roku 
umožní návrat všech na sportoviště a zejmé-

na pokračování výchovy mladých sportovců.
Ing. Ivo Fiala

…několik střípků ze vzpomínek
Tenis se hrál v Novém Městě i v době protek-

torátu. Po uvolnění po roce 1954 se obnovil. 
Rakety vyplétal Ota Kafka, který tou dobou i 
docházel na kurt. Na kurtu byla dřevěná bou-
da, kde byl sešit a každý si naplánoval hodiny. 
Byla to společnost dobrých kamarádů. Když 
Ota Kafka přestal chodit na kurt, začalo se 
s raketami chodit za Kafkou na zahradu vedle 
Podařilových na Luční ulici. Vyplétal zadarmo. 
Vyplétat se potom naučil Paša Zábrš. Rodi-
na Krepsova měla přehled o obsazení kurtu a 
o údržbě. Já jsem chodil hrát již od začátku, 
raketu jsem měl dřevěnou, od MUDr. Miloše 
Slonka, výplet mně opravil právě Ota Kafka. 
Od roku 1972, kdy byl otevřen Ski hotel a 
získala ho tělovýchova, vybudovaly se za roz-
hodcovskou věží také dva kurty, které zažily 
mimořádné zápasy. Trénovala tam i Hele-
na Suková, která hrála s lyžařskými trenéry 
debly. Václav Nedomanský a další hokejisté, 
českoslovenští fotbalisté a další hráli turnaje 
o vše možné. Za lyžaře vynikal RNDr. Jiří 
Bláha a nynější lékař fotbalové reprezenta-
ce MUDr. Petr Krejčí anebo Bohuslav Rázl. 

Původní tenisové kurty byly zrušeny pro 
výstavbu správní budovy Areny, a tak se ná-
hradní kurty vybudovaly nad Ski hotelem.

Ladislav Slonek

Ota Kafka v roce 1929

Turnaj mužů v roce 2013, zleva: I. Fiala (vrchní rozhodčí), V. Krontorád, I. Musil, Šturza, Zelený a Z. 
Pliska (ředitel turnaje)

Podělte se s námi o vaše 

vzpomínky na vaše sportovní 

začátky, trenéry nebo neob-

vyklé sporty, které se v Novém 

Městě provozovaly. Kontak-

tujte „uličníky“ na e-mailu: 

eva.kulkova@seznam.cz nebo 

přineste váš článek do Infor-

mačního centra NMnM.
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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 31.8. výstava Jak vidím svět – Základní škola a Praktická škola Malá Městská knihovna

5.8. kino ARTkino HG: Bílá na bílé (dokument, Slovensko/Česko 2020, 74 min) Horácká galerie, nádvoří

7.8. 8:00 sport Ponorka tour – závody pro celou rodinu Petrovice

7.8–8.8. sport Kolo pro život NMnM, Vysočina Arena

11.8. 17:00 výstava Vernisáž výstavy Vladislava Krédla Horácká galerie

12.8. 21:00 kino ARTkino HG: Kid Horácká galerie, nádvoří

14.8. 8:00 trh
Farmářský trh (doprovodný program: od 9:00 Putovní pokojovky – rostlinná štafeta s 
Anetou Linkovou a worskshopem)

Vratislavovo nám., park

14.8. 9:30 sport Na kole dětem Žďárskými vrchy NMnM

14.8. 21:00 koncert Infinity paradox, Dj Wajty K Club

15.8. 9:00 trh Pouť na kostelíčku NMnM, Malá ulice

18.8. 17:00 výstava Vernisáž výstavy Zdeňka Macháčka a Miroslava Štolfy Horácká galerie

19.8. 21:00 kino ARTkino HG: Alchymická pec Horácká galerie, nádvoří

21.8. 15:00 koncert Vlčnovjanka – slovácká krojovaná hudba Horácká galerie, nádvoří

21.8. 20:30 kino Letní kino: Hurá do džungle Horácká galerie, nádvoří

22.8. 20:30 kino Letní kino: Štěstí je krásná věc Horácká galerie, nádvoří

23.8. 20:30 kino Letní kino: Bourák Horácká galerie, nádvoří

24.8. 20:30 kino Letní kino: Chlap na střídačku Horácká galerie, nádvoří

25.8. 20:30 kino Letní kino: Bábovky Horácká galerie, nádvoří

28.8. 8:00 trh
Farmářský trh (Dřevěné divadlo Honzy Hrubce: 9:00 pohádka Honza a drak, 10:30 pohádka 
Aladinova kouzelná lampa)

Vratislavovo nám., park

28.8. 12:00 kultura Novoměstské slavnosti medu aneb sladké ukončení léta NMnM, Vratislavovo nám.

31.8. 19:00 koncert Vlasta Redl s kapelou a trio Merta, Hrubý, Fencl Horácká galerie, nádvoří

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

&
Vlasta

Redl
s kapelou

trio
Merta
Hrubý
Fencl

úterý 31. srpna 2021 
v 19:00 hodin
Nádvoří Horácké galerie
Nové Město na Moravě

více informací na

www.nmnm.cz

Předprodej v síti smsticket.cz a v Informačním 
centru Nové Město na Moravě.
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