
Michal Šmarda: Na krizi jsme dobře připraveni
Rozhovor se starostou Nového Města na Moravě 
o tom, jak jsou na tom městské finance a na co 
budeme mít v budoucnu peníze. Michala Šmar-
dy jsme se zeptali na městské projekty a investi-
ce. Otevřeně jsme mluvili i o jeho pochybeních a 
plánech do budoucna.

Celá země se potýká s velkými problémy. Jak 
to dopadá na život v Novém Městě?
V posledních letech dostáváme jednu ránu za 
druhou. V našem městě je ale zvládáme poměrně 
dobře. V minulosti se nám podařilo vybudovat 
vše, co jsme chtěli, a zároveň jsme se naštěstí ne-
zadlužili. Majetek města je v dobrém stavu, a ne-
máme tak ani zásadní vnitřní dluh. Máme zdravé 
finance, v tom máme výhodu před některými 
jinými městy, které musí splácet vysoké úvěry, a 
to jim bere prostor pro zvládnutí těžkých časů.

Chcete tím říct, že města, která se na rozdíl 
od Nového Města v minulosti zadlužila, tak 
udělala chybu?
To by asi bylo příliš přísné. Pokud někdo rozumně 
investuje, pak se může přiměřeně zadlužit. Vždy 
je ale důležité, aby měl jasnou představu o tom, 
jak své dluhy splatí. I my jsme si krátkodobě půj-
čili na výstavbu lázní. Do pěti let jsme ale veškeré 
závazky splatili a nezatěžují nás do budoucna. 
Myslím si, že nastává doba, kdy budeme mít 
všichni hluboko do kapsy, a pokud budeme chtít 
dál v našem městě investovat, budeme si muset 

půjčit i my. Ale odpovědné hospodaření v časech, 
kdy bylo trochu lépe, nám umožňuje sáhnout 
do rezerv v době, kdy je špatně. A to je prostě 
velká výhoda.

Pojďme od obecných řečí k číslům. S jakým 
výsledkem město hospodařilo v loňském roce 
a jak se to v budoucnu změní?
Od roku 2011 jsme hospodařili s vysokými 
provozními přebytky. To nám umožňovalo při-
pravit velké investice, na které město čekalo přes 
padesát let. Za těch jedenáct let jsme postavili 
stavby za několik set milionů korun, a přitom 
jsme utratili jen o něco přes 30 milionů korun 
víc, než kolik jsme za to období získali na příj-
mech. V loňském roce byl přebytek hospodaření 
přes 5,7 milionů korun. To je fajn výsledek, ale 
nelze to přeceňovat. Letos to bude určitě horší. 
A pro následující období se musíme poradit, jak 
dál. Můžeme dál držet vyrovnané hospodaření, 
ale potom musíme omezit investice. Druhou 
možností je více investovat a jít cestou úvěru. 
K tomu by ale bylo třeba najít skutečně širokou 
shodu v zastupitelstvu. Rozhodně bych nesou-
hlasil s žitím na dluh, aniž by investice přinášely 
úspory, snižovaly naše náklady do budoucna a 
hlavně bylo od začátku zcela zřejmé, jak, kdy a z 
čeho budeme úvěr splácet.

Kvůli jakým investicím by si tedy stálo za to 
půjčit?

Jde spíš o to, jaké investice město opravdu po-
třebuje. Zjednodušeně si můžeme potřebné in-
vestice rozdělit do čtyř skupin.  Tu první mají 
lidé nejraději – říká se jí občanská vybavenost. 
To je například plánovaná dostavba muzea, nová 
hřiště, sportovní hala, bazén, ZUŠ, dostavby škol 
nebo teď zrovna připravovaná nová smuteční síň. 
Důležité jsou také projekty v sociálních službách. 
Jsou to investice, které městu ani jeho občanům 
obvykle nepřinášejí přímý finanční výnos, ale 
potřebujeme je, aby se u nás lidem dobře žilo. 
Druhou skupinou jsou investice do již existu-
jícího majetku města a infrastruktury. Musíme 
zkrátka pořád myslet na to, že majetek města 
nesmí chátrat. Ať už jde o velké rekonstrukce 
silnic a chodníků nebo třeba opravu střechy na 
ZUŠ nebo jídelně. Čekají nás velké rekonstrukce 
sítí a povrchů na Betlémě, Holubce nebo třeba 
na Budovatelů. I v tomto případě se dá říct, že 
tyto investice nepřinesou městu viditelné peníze 
zpět. Přesto každý chápe, že jsou nezbytné. Třetí 
skupinou investic jsou akce směřující k rozvo-
ji města.  Ať už jde například o nové plochy k 
podnikání, bydlení nebo kanalizace v místních 
částech. Tyto investice se městu částečně a 
především dlouhodobě vrací. Je třeba je dobře 
plánovat a vhodným způsobem kombinovat ve-
řejné a soukromé investování. No a za čtvrté jsou 
to investice, které nám skutečně ušetří výdaje 
nebo přinesou konkrétní příjmy. 
 Pokračování na straně 3
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Téma Novoměstska: 
Hospodaření a investice

Libor Černý /ANO 2011/
Rozpočet měst a krajů je noční můrou politiků, kteří sedí na dvou a více židlích. Co si může normální člověk pomyslet o tom, 
když v televizi jeden a ten samý politik chce snižovat DPH u energií, pohonných hmot a potravin, ale při sestavování rozpočtu 
svého města již předem počítá s vyšším výběrem daní. Chce, aby stát více přispíval formou rozpočtového určení daní na 
provoz a investice jeho města, a přitom získané peníze ukládá na spořící účty u Sberbank.  Z krize se plánuje proinvestovat, 
ale investice oddaluje a převádí z roku na rok, čímž se mu prodražují. V televizi slibuje výstavbu bytů a doma mění územní plán 
tak, že bytovou výstavbu znemožní. Chce zvyšovat platy zaměstnanců, ale zastupitelstvem přidělené finanční prostředky ve 
výši skoro 2 miliony korun mezi zaměstnance vůbec nerozdělí a raději čelí hromadným odchodům vysokoškolsky vzdělaných 
zaměstnanců městského úřadu, nebo nechá občany se hádat o pár desítek tisíc korun v participativním rozpočtu, ale v úzké 
skupině přerozděluje desítky milionů na investice a velké opravy, nebo je rovnou škrtá. Toto vše lze vyčíst z jediného doku-
mentu – rozpočtu. Co teprve, když se na jeden stůl položí rozpočet, rozpočtový výhled, zastupitelstvem schválené investice a 
velké opravy, záznamy z jednání zastupitelstva a závěrečný účet.  Ale o činnosti zastupitelstva, jeho kontrolním výboru a jejich 
kontrolní funkci dané zákonem zase někdy příště.

Stanislav Marek /SNK/
Důležitým faktem, ze kterého budeme v letošním roce vycházet, je, že závěrečný účet města za rok 2021 skončil přebytkem. 
Z tohoto důvodu je důležité, že město není v současné době zadluženo a nečerpá žádný úvěr. Další skutečností v těchto dnech 
je, že můžeme hodnotit pouze první čtvrtletí roku.Hospodaření města je nutné hodnotit z pohledu schváleného rozpočtu, který 
má příjmovou a výdajovou část. Co se týká plnění příjmové části rozpočtu, je zde avizováno mírné navýšení proti plánu.
Ve výdajové části musíme rozlišit plánované investice a velké opravy a provozní část rozpočtu. U investic a oprav budeme muset 
počítat s vyššími výdaji oproti původním předpokládaným cenám. Nemělo by to být však v desítkách procent. Výši letošních 
provozních nákladů nejvíce ovlivní nárůst cen energií. Město pro rok 2022 vysoutěžilo již v loňském roce plyn a elektrickou 
energii. Kalkulace ceny tepla pro městské organizace nám byla předložena na začátku prosince 2021až po schválení rozpočtu. 
Konkrétní výše nákladů za končící topnou sezonu bude známá až v měsíci červnu. Samozřejmě je to konstatování v tomto 
okamžiku. Nikdo z nás neví, jaká bude situace v oblasti energií v druhé polovině roku.

Roman Wolker /Lepší NM/
Současné zdražování se samozřejmě dotýká i rozpočtu města. Rychle rostou provozní náklady všech organizací, zdražují i 
stavební a údržbové práce. Nové Město má oproti jiným výhodu, že jsme se v minulosti nezadlužili. Minulý rok jsme hospodařili s 
přebytkem a nemáme ani korunu dluhů z předchozích období. To se ale může rychle změnit, když nebudeme dostatečně obezřetní 
a rozvážní. Musíme dobře zvážit, do jakých projektů se chceme pouštět, hledat úspory a příležitosti. Například nové parcely 
pro rodinné domy v Pohledci budou velmi nákladné, ale lidé městu tyto peníze vrátí. Na rekonstrukci muzea nebo tréninkové 
hřiště pro fotbalisty můžeme získat dotace. Možná se podaří sehnat podporu i na novou smuteční místnost nebo kanalizaci ve 
Slavkovicích. Jsem rád, že se daří získávat dotace na cyklostezky, ať už je to ta na Petrovické nebo u Medinu. V tom je město 
úspěšné. Ale čekají nás i projekty, na které si musíme našetřit sami. Rekonstrukce na Betlémě, Holubce, Budovatelů a další. 
Musíme myslet i na to, že čím dál dražší bude i údržba a opravy majetku, který město má. Město je krásné a udržované, ale 
není to zadarmo. V těžkých časech se nám hodí, že jsme byli rozumní a šetrní a nemáme dnes dluhy.

Město loni investovalo do nových projektů i oprav
I přes důležité investice se městu daří šetřit. Podle 
šéfky finančního odboru Martiny Slámové ale časy 
hojnosti končí a je třeba plánovat výdaje opatrně. 

Závěrečný účet je jakýmsi shrnutím městského 
hospodaření za minulý rok. Jak moc se realita 
liší od toho, co bylo naplánováno?
Ne nijak zásadně, ale některé změny tam jsou. 
Naštěstí spíše ty pozitivní. Protože jsme hospo-

dařili s přebytkem, město si například nemuselo 
brát plánovaný úvěr.  Oproti předpokladu jsme 
vybrali také víc na příjmové stránce rozpočtu. 
Naše původní odhady příjmů počítaly s nega-
tivním dopadem covidové pandemie, ale ukázalo 
se, že ten nebyl tak dramatický. Daňové příjmy 
byly nakonec přeplněny o 18 milionů. Ke zvýšení 
oproti původním plánům došlo i u nedaňových 
příjmů. Počítali jsem s 55 miliony, a nakonec to 

bylo 69 milionů. Největší podíl z tohoto nárůstu 
asi dělal nadstandardní prodej dřeva vytěženého 
po kůrovcové kalamitě. 

Na co město potřebovalo úvěr a o jakou částku 
se jednalo?
Bylo naplánováno, že úvěr bude ve výši 20 milio-
nů. Chtěli jsme z něj hradit stavbu Centra prů-
myslu a řemesel. V kostce šlo o přípravu parcel, 
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Pozvánka na veřejné 
projednání
Pozvánka pro obyvatele sídliště Betlém k ve-
řejnému projednání studie infrastruktury, 
které se bude konat v pondělí 20.6. od 17:00 
v sále kulturního domu. Součástí bude disku-
ze o připravované rekonstrukci komunikací 
a sítí v této lokalitě. 

na kterých by v budoucnu měla stát průmyslová 
podnikatelská zóna. Čekáme ale na dotaci, takže 
to vypadá, že se stavba posune na roky 2022–
2024. Úvěr jsme proto nečerpali.

A jaké tedy mělo město v roce 2021 výdaje?
Podařilo se nám uspořit na provozní části roz-
počtu. K velké úspoře došlo v dopravě či odvětví 
územní samosprávy. Tam se podařilo snížit na-
příklad výdaje na zaměstnance. Nějaké peníze 
jsme také uspořili na energiích. Je ale třeba si 
uvědomit, že to hovoříme o období 2020–2021, 
tedy době před jejich všeobecným zdražením. 
Letošní a příští rok budou vypadat jinak.
Toto byl tedy poslední rozpočet dobrých časů?
Asi tak nějak bych to řekla. V tuto chvíli ani neví-
me, jak to bude s dodávkami materiálu. Nevíme, 
jaké budou ceny energií, tepla. 

Zpátky k lepším časům. Jaké byly za rok 2021 
naplánované výdaje a jaká byla realita?
Výdaje provozní byly plánovány ve výši 248 milio-
nů, a nakonec to bylo jen 231 milionů. Podařilo 
se uspořit i na investičních výdajích. Některé 
projekty se neudělaly, některé se přesunuly na 
další období. Mezi největší projekty patří kruháč 

na Masarykově ulici za více než 8 milionů. Po-
tom jsme platili investiční příspěvek 5 milionů 
Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko, který 
buduje novou kanalizaci v Hlinném. Za 6 milionů 
jsme nakupovali novou techniku pro lesní hospo-
dářství a dělaly se rozvody a topení v červeném 
věžáku. Celkově to vyšlo asi na 11 milionů. A 
samozřejmě dodělávala se také I. ZŠ. Konkrétně 
se nakupovalo vybavení nových tříd a učeben 
za 6 milionů. Celkové investice jsme plánovali 
ve výší 90 milionů, a nakonec se proinvestovalo 
80 milionů.

Dělali jste letos investiční výhled na další rok?
Ten je vypracovaný až do roku 2026. Předpoklá-
dám ale, že podle zkušeností z letoška se bude 
muset předělat, protože ceny jsou dnes úplně 
někde jinde než v době, kdy jsme jej vypracováva-
li. 

Jak moc je výhled budoucích investic reálný. 
Není to dnes jen nějaké věštění z křišťálové 
koule?
To není. Je to důležitý dokument, kde zohledňu-
jeme strategické investice města. To znamená 
takové, které jsou schválené zastupitelstvem 

jako potřebné pro rozvoj a fungování Nového 
Města. Tyto projekty tak mají prioritu a počítá se 
s nimi. Sledujeme také pravidelné provozní sal-
do, abychom věděli, jak město hospodaří a kolik 
peněz budeme mít k dispozici na velké opravy a 
další podobné investice. Takže to není jenom for-
malita. Rozpočtový výhled nám pomáhá plánovat 
do budoucna a máme se díky němu čeho držet. 

Hovořila jste o strategických investicích. Které 
to například jsou?
Je mezi nimi rekonstrukce infrastruktury na 
Betlémě, síťování nových pozemků v Pohledci 
nebo Smuteční síň, na kterou už byla vypsána 
architektonická soutěž. -kb-

...Na krizi jsme dobře 
připraveni
Myslím si, že v příštích letech se to bude týkat 
hlavně odpadového hospodářství. Měli bychom 
začít velmi otevřeně diskutovat o energetickém 
využití odpadů. Stejně tak můžeme investovat do 
solárních a geotermálních zdrojů energie. Těch 
příležitostí je více a zde se nejvíc blížíme tržnímu 
uvažování. 

To rozdělení je vcelku jasné. Neříkáte ale na-
rovinu, na kterou oblast bychom se měli v bu-
doucnu zaměřit…
Nechtěl jsem, aby to působilo zamotaně. Šlo o 
to, aby bylo všem jasné, že každá z těch oblastí 
si zaslouží pozornost. Nemůžeme se na žádnou 
úplně vykašlat. Ale na rovinu je potřeba přiznat, 
že v posledních deseti letech jsme vybudovali 
opravdu hodně staveb občanské vybavenosti. 
Teď bude potřeba myslet na obnovu majetku, 
investice do rozvoje, a hlavně na to, co peníze 
šetří a vytváří. Máme připraveny projekty rozvoje 
bydlení – ať už jde o rodinné nebo bytové domy. 
Snad se podaří získat dotaci na přípravu ploch 
pro podnikání. No, a jak už jsem říkal, důležité 
budou odpady a energetika. Tady budeme muset 
najít shodu na opravdu zásadních investicích.

Kde konkrétně se bude nově bydlet?
Vynechám už existující projekty na Brožkáči, v 
Zahradnictví nebo pod nemocnicí. Podobně už 

každý zná probíhající stavbu domova Pomněnka. 
Já bych ale dnes rád zmínil nové projekty. Letos 
by měl být zahájen prodej stavebních parcel v 
Pohledci. To bude moc pěkné bydlení. Po schvá-
lení územního plánu a navazující studie bude 
možné začít stavět „pod zastávkou“. Na menší 
části ploch mají vzniknout menší viladomy a na 
té větší klasické bytovky. Ty navážou na ulice 
Mendlova a Pavlovova. Bude zde ale potřeba 
zlepšit dopravní napojení. Přílišné zatížení kři-
žovatky pod nemocnicí by lidem způsobilo velké 
starosti. Rád bych, aby v budoucnu vznikly i nové 
lokality ze současných rezerv, ale k tomu nás ještě 
čeká hodně práce.

Máte pocit, že jste ve funkci starosty něco 
zkazil?
Několikrát jsem určitě udělal chybu. Asi třikrát 
jsem nestihl být, kde jsem měl, a lidé na mne 
zbytečně čekali. Nespravedlivě jsem obvinil za-
městnance z pochybení, a pak se zjistilo, že jsem 
neměl pravdu. Jednou jsem slíbil, že změním 
umístění stavby zastávky, pak jsem tomu ne-
věnoval patřičnou pozornost a slib kvůli tomu 
nedodržel. Špatně jsem odhadl situaci a slíbil 
jsem lidem změny v parkování, které jsem pak 
nebyl schopen prosadit. Několikrát jsem podcenil 
komunikaci a vysvětlování naší práce a vznikly 
fámy, které zbytečně poškodily lidi, kteří si to 
nezasloužili. Bylo toho určitě víc, ale oni si za mě 
vzpomenou jiní. Kritiků se najde vždycky dost. 
Já o těch chybách vím a trápí mne. Ale když je to 

možné, tak se je snažím napravit.

Na co jste naopak nejvíce hrdý?
Asi čekáte, že začnu vyjmenovávat všechny 
projekty za poslední roky. Ale nezačnu. Nejvíc 
hrdý jsem na to, že celých dvanáct let se nám daří 
v našem městě udržovat atmosféru spolupráce a 
vzájemné pomoci. Nehádáme se, nepomlouváme. 
Jasně, že jsem občas někoho naštval, ne každému 
jsem mohl vyhovět. Někteří lidé mohou mít pocit, 
že mají na víc a já jim třeba měl víc pomoci. Ale to 
není důležité. Důležité je, že se dokážeme domlu-
vit na klíčových projektech, podporujeme naše 
spolky a jsme k sobě otevření. Jsem hrdý na to, 
že naše město je dnes lepší než před dvanácti lety.

 -kb-
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Město má nového architekta
Zbyněk Ryška nastoupil do funk-
ce městského architekta. Jaká ho 
čeká práce?
Co má na starosti městský architekt?
Měl bych být servis pro samosprávu města. Práce 
spočívá v přípravě městských projektů a zakázek 
a následné konzultace při jejich projektování. 
Rozhodně bych se neměl podílet na samotných 
architektonických návrzích. Měl bych spíše hle-
dat partnery a ne projektovat. 

Proč ne? Mnozí by to možná od městského 
architekta čekali…
Byť mám vlastní architektonickou kancelář, 
rozhodně bych se neměl podílet na samotných 
architektonických návrzích. Ze smlouvy, kterou 
mám s městem, například vyplývá, že tu nesmím 
projektovat ani pro soukromé investory. Byl by 
to střet zájmů. 

Jako městský architekt pracujete i pro Žďár 
nad Sázavou. Je to z urbanistického hlediska 
výhoda, že máte v gesci dva územní celky, které 
tak spolu mohou lépe komunikovat? 
Myslím, že z toho plyne výhoda pro Nové Město, 
protože jsem se to pět let učil ve Žďáře. Navíc 
obě města jsou blízko u sebe, což je také výhoda. 
Každé to město je odlišné. Nové Město je menší 
a má úplně jiný charakter než Žďár. 

Jaký má podle vás Nové Město charakter?
Nové Město má štěstí v tom, že na rozdíl od Žďá-
ru nad Sázavou nemá zdemolované historické 
centrum. Většina památek tu zůstala a nevede 
zde přes náměstí silnice I. třídy. Nové Město je 
také menší. Z toho vyplývá, že tu není tolik výzev.

Z architektonického hlediska jde tedy v případě 
Nového Města o konzervativní přístup. Snažit 
se zachovat, co bylo zachováno?
Co se týká Nového Města, tak zde nevidím ani 
prostor na nějaké velké změny. Na rozdíl třeba 
od Žďáru, kde se plánuje mnoho zásahů v centru. 
Na to v Novém Městě ani není místo, zde jsou 
ustálené urbanistické struktury. Spíše se zde baví-
me o drobných projektech a údržbě veřejného 
prostranství. 

Jak vlastně můžete ovlivnit podobu zdejší zá-
stavby?
Když se připravuje územní plán a územní stu-
die, tak to vždy konzultuji. Nemám ale exeku-
tivní pravomoc. V ideálním případě se následně 
úředníci a projektanti budou držet mých dopo-
ručení. Takovým velkým stavebním projektem 
je rekonstrukce Vysočina Areny, kde se chystá i 
výstavba nové tribuny. Příprava probíhala dříve, 
než jsem nastoupil do funkce, takže mně se do 
toho bohužel nepodařilo nějak vstoupit. Myslím 
si, že to není dobře udělané, a je to škoda. Tam 
byl prostor pro to, aby se architektura ukázala 
v daleko lepším světle. Investuje se tam hodně 
peněz a z architektonického hlediska je příprava 
opravdu podceněná. 

Takže vlastně čekáte na příležitost?
A ta už nastala. Ve městě se připravuje stavba 
Smuteční síně a tam se mi to podařilo připravit 
formou architektonické soutěže, která teď pro-
bíhá, a na podzim bychom měli mít výsledky. To 
si myslím, že je dobré. Protože díky tomu bude 
možné vybírat ze zajímavých návrhů. Vypsání 
takové soutěže přitom není příliš obvyklé. Zákon 
to městům nenařizuje a také to něco stojí. Jen díky 

tomu je ale možné dosáhnout toho, že se vybere 
zajímavější projekt, než je obvyklé. Bez architek-
tonické soutěže v podstatě vybíráme jen projekt a 
dodavatele, nemůžeme vybírat to, jak bude stavba 
vypadat. Takže už teď se těším na návrhy. 
 -kb-

Pozvánka od NSS
Město Nové Město na Moravě si vás v rámci 
komunitního plánování dovoluje pozvat na 
setkání s poskytovateli sociálních služeb na 
Novoměstsku, které se uskuteční  22. 6. 2022 
v 15 hodin v konferenčním sále Kulturního 
domu Nové Město na Moravě.
Rádi vás všechny přivítáme při společném 
jednání.
Mgr. Věra Novotná
koordinátor procesu komunitního plánování 
sociálních služeb

Stavba Pomněnky zahájena
Diakonie ČCE zahajuje výstavbu nového domova 
pro seniory a klienty s Alzheimerovou nemocí 
v Novém Městě na Moravě. Předání Domova 
je plánováno na začátek roku 2024. Kapacita 
Domova je už teď plně obsazená. Podobných 
zařízení je u nás totiž akutní nedostatek. Stav-
ba je financována také příspěvky individuálních 
dárců Diakonie, kteří by měli přispět částkou  
15 000 000 Kč.  Slavnostního poklepání základní-
ho kamene se zúčastnil ministr práce a sociálních 
věcí Marian Jurečka a Michal Šmarda, starosta 
Nového Města na Moravě.

 -kb-

Volná pracovní pozice
Hledá se řidič kontejnerového auta TS služby 
s.r.o. Nové Město na Moravě. Podmínkou 
řidičské oprávnění B, C, profesní způsobilost, 
nástup dle domluvy. Kontaktní osoba Ing. 
Ondřej Šandera, jednatel, tel. 778 498 334.

MALÝ ZDRAVOTNÍK
aneb první pomoc mohou poskytovat i děti.
24.června 13.00-16.00 hodin u Kazmírova 
rybníka v Novém Městě na Moravě, vstupné 
je 30 Kč
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Zajimalo nás: K čemu slouží novoměstská památková zóna? 
Městská památková zóna (dále jen MPZ) v Novém 
Městě na Moravě byla vyhlášena dne 20. listopadu 
1991 vyhláškou Jihomoravského krajského ná-
rodního výboru, o prohlášení území historických 
jader měst za památkové zóny. Území MPZ má 
rozlohu 178 000 m². Důvodem prohlášení památ-
kové zóny Nového Města na Moravě je v rámci roz-
voje města zachovat kulturně historické, urbanis-
tické a architektonické hodnoty jeho historického 
jádra jako organické součásti životního prostředí 
a kulturního dědictví.
MPZ Nového Města zahrnuje historické jádro 
města ze 13. stol. Tvoří ji především svažité po-
délné Vratislavovo náměstí s převážně dvoupod-
lažní zástavbou domů s renesančními, barokními 
i klasicistními prvky. Součástí MPZ jsou i dvě 
navazující náměstí, Palackého a Komenského, 
s přilehlými ulicemi. V dolní části centrálního 
náměstí je vložen blok domů. Uprostřed ná-
městí byl ve 14. stol. vybudován farní kostel sv. 
Kunhuty. V severovýchodním rohu náměstí stojí 
od 16. stol. zámek, sídlo Horácké galerie. Rozkvět 
v renesančním období dokládá budova radnice 
(dnes muzea) z roku 1555. Počátkem 19. stol. 
zaznamenáváme rozvoj předměstí při silnici na 
Žďár nad Sázavou, Jimramov a v údolí potoka. 
V letech 1897–1898 byl vystavěn evangelický 
kostel. Bohužel díky následkům ničivých požárů v 
18. a 19. stol. postrádá město výrazné architekto-
nické památky, ale přesto zaujme svou originální 
sochařskou výzdobou od svých slavných rodáků 
V. Makovského a J. Štursy.
Předmětem státní památkové ochrany v MPZ je:
1) historický půdorys a jemu odpovídající prosto-
rová a hmotová skladba,
2) městské interiéry včetně povrchu komunikací,
3) historické podzemí – sklepy,
4) panorama zóny a hlavní dominanty v blízkých 
a dálkových pohledech,
5) nemovité kulturní památky,
6) objekty dotvářející charakter zóny,
7) veřejná a vyhrazená zeleň,
8) ostatní objekty v zóně.
Základním právním předpisem ochrany kul-
turních památek a ostatních složek památkové-
ho fondu v České republice je zákon o státní 
památkové péči. Kulturní památky podle tohoto 
zákona tvoří nemovité a movité věci nebo jejich 
soubory, které jsou významnými doklady histo-
rického vývoje, životního způsobu a prostředí 
společnosti od nejstarších dob až do současnosti, 
projevem tvůrčích schopností a práce člověka z 
nejrůznějších oborů lidské činnosti a nositelem 
hodnot historických, uměleckých, vědeckých a 
technických, nebo které mají přímý vztah k vý-
znamným osobnostem a historickým událostem. 
Kulturní památky jsou evidovány v Ústředním 
seznamu kulturních památek, který je veden 
odbornou organizací státní památkové péče, 

generální ředitelství Národního památkového 
ústavu, která má sídlo v Praze.

Financování obnovy památek na Novoměstsku

Na území Nového Města na Moravě mimo míst-
ních části se nachází celkem 39 nemovitých kul-
turních památek, z toho jich je v městské památ-
kové zóně 29. 
O tyto památky je třeba pečovat dle platné legisla-
tivy, mezinárodních dohod a chart. Z toho důvo-
du zpracovalo město v souladu s vládním usne-
sením číslo 209 ze dne 25. března 1992 Program 
regenerace městské památkové zóny, z kterého 
je možné čerpat dotace na obnovu památek v 
MPZ a dále i na obnovu objektů, které nejsou 
památkami, ale jsou v majetku města a nachází 
se na území MPZ.
 V uplynulých letech se z Programu obnovila 
např. šindelová střechy Horáckého muzea, stře-
cha budovy radnice města, obnovil se dům čp. 
133, varhany v evangelickém kostele, zrestau-
rovaly se všechny kašny včetně jejich sochařské 
výzdoby, obnovil se objekt lékárny U Salvátora, 
zrestaurovalo se sousoší Pohřeb v Karpatech, 
busta 
J. A. Komenského. Obrovskýcm projektem bylo 
i restaurování sgrafit na kostele sv. Kunhuty. Lze 
říci, že dotace pomohly obnově všech památek 
v historickém jádru města. Kromě Programu 
regenerace, který se zaměřuje pouze na památ-
ky v MPZ, může město, Kraj Vysočina i MK 
ČR poskytovat ostatním vlastníkům kulturních 
památek další finanční dotace na zvýšené náklady 
spojené se zachováním nebo obnovou kulturní 
památky nebo půjčky.
K městským dotačním programům a půjčkám 
v současné době patří Pravidla Zastupitelstva 

města Nové Město na Moravě pro poskytování 
příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v 
Městské památkové zóně Nové Město na Moravě 
a ostatních památek na Novoměstsku a půjčky z 
Fondu rozvoje bydlení Nového Města na Moravě.
Další programy Ministerstva kultury, z kterých 
je možné financovat obnovu památek, jsou 
např. Havarijní program, dotace poskytované 
prostřednictvím trojkových obcí apod. Nemalé 
zdroje uvolňuje na obnovu památek i Kraj Vyso-
čina ze svých programů.

 -kb-

Vzpomínka na Jana Teplého
Nové Město na Moravě se stalo domovem si-
lného a poctivého muže, který nikdy neuhýbal 
a vždy dokázal pevně stát za svým. Novo-
městská nemocnice, Farní sbor evangelické 
církve, velká a milující rodina a vlastně celý 
náš kraj - nikdy neváhal se za ně postavit, za 
ty všechny bojoval, těm všem byl prospěšný.
Byl vždy přímý a jednal bez zaváhání. Ne-
dával nikomu nic zadarmo, ale každý se 
na něj mohl spolehnout. Hluboké kořeny a 
pevná víra formovaly jeho silný charakter a 
zásadové životní postoje. Každý z nás jednou 
v životě dojde k překážce, kterou už nejde 
překonat. Každý jednou narazí na úděl těžší, 
než dokáže přes všechno odhodlání a veške-
rou vůli zvládnout. 
Jan Teplý zemřel v pondělí 23. května.
Čest jeho památce! Upřímnou soustrast 
milující ženě, dcerám a synům s rodinami. 
Upřímné díky za všechny Novoměšťáky.
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Ve dnech 25. – 26. června se konají oslavy 
výročí 130 let od založení SDH Slavkovice. 
Místo konání – centrum obce, hraje Jásalka 
band.

Centrum prevence CéPéčko zakončuje školní rok 2021/2022
Školní rok 2021/2022 byl po předešlých dvou 
letech, ovlivněných zejména koronavirem, spojen 
se znovunastolením pořádku a řádu ve spolupráci 
se školami v Novém Městě na Moravě. Lektorky 
CéPéčka, které zřizuje Portimo o. p. s., navště-
vují základní a střední školy v Novém Městě na 
Moravě a okolí. Programy primární prevence 
probíhají s každou třídou vždy tři vyučovací hodi-
ny, což umožňuje dostatek prostoru k předávání 
informací v rámci zvoleného tématu, ale také 
prostor pro prožitek žáků a možnost se doptat 
na nejasnosti a informace, které žáky k danému 
tématu zajímají. Lektorky odpovídají i na ano-
nymní dotazy žáků, nabízí i e-mailovou poradnu, 
kde se žáci mohou svěřit se svými obavami nebo 
trápením. Programy jsou vždy přizpůsobeny po-
třebám třídy, věnují se aktuálním tématům, která 
jsou spjatá s problematikou prevence rizikového 
chování dětí a mládeže.
V rámci spolupráce s Gymnáziem v Novém Městě 
na Moravě navštívilo CéPéčko nižší stupeň gym-
názia a oslovilo tak 81 studentů s tématy věnují-
cími se kyberbezpečnosti, vztahu k autoritám a 
toleranci k odlišnostem mezi jedinci, tím i před-
cházení šikany.

Na Základní škole Leandra Čecha proběhlo 21 
setkání se 467 žáky. Program proběhl také v ZŠ 
Pohledec. Lektorky se průřezově věnovaly práci 
jak na prvním, tak druhém stupni a programy se 
zaměřily na prevenci pohybu v kyberprostoru, 
vztahy mezi dívkami a chlapci, prevenci šikany 
ale také např. bezpečnému sexuálnímu chování.
Základní škola, Vratislavovo náměstí 124 ob-
jednala preventivní program pro 19 tříd také na 
prvním i druhém stupni. Lektorky se na progra-
mech potkaly s 450 žáky a navštívily i ZŠ Slav-
kovice. Programy se věnovaly tématům „Zdravá 
třída“, „Drogy kolem nás“, „Já jsem já – ale kdo 
to vlastně je?“ nebo „Kdy je sex (ne)bezpečný“ 
v osmých ročnících.
ZŠ Malá s Centrem prevence také již dlouhodo-
bě spolupracuje a lektorky školu navštívily s té-
matem, které se věnuje bezpečnému užívání 
internetu.
Na Střední odborné škole v Nové Město na Mo-
ravě, Bělisko, lektorky pracovaly se čtyřmi první-
mi ročníky této školy, na programech bylo 114 
studentů a věnovali se společně tématu „Často 
vám někdo říká, co máte a nemáte dělat?“, které 
odráží vztahy k autoritám, toleranci a respekt 

k odlišnostem.
Portimo, CéPéčko, navštěvuje i okolní obce, často 
malotřídní školy, jako je ZŠ Řečice, ZŠ Nová 
Ves, ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou nebo 
Základní školu v Křídlech. Možnost spolupra-
covat máme i s devítiletými školami v Bobrové 
a Sněžném, což je také vždy velmi příjemná 
spolupráce. Obecně lze říci, že žáci a studenti na 
Novoměstsku se díky podpoře škol a práci Centra 
prevence CéPéčko dozvídají o rizikovém chování 
včas, a jedná se tak o dobře cílenou prevenci.
„Velice si vážíme spolupráce a důvěry ze strany 
novoměstských škol. Vždy se snažíme maxi-
málně vyhovět požadavkům jak dětí, tak i učitelů. 
Problematika prevence je velmi široká, proto se 
domnívám, že je dobré, aby na to školy nebyly 
samy,“ dodává Aneta Dvořáková, koordinátorka 
Centra prevence CéPéčko.

Za celý tým CéPéčka přejeme všem peda-
gogům, pracovníkům škol, žákům, studentům 
ale také rodičům mnoho zdraví a pohodové léto!
 Aneta Dvořáková, www.portimo.cz

Hotel Ski slaví 50: Vzpomínky projektanta
Novoměstský lyžařský oddíl spolu s veřejností 
vznesl v roce 1966 požadavek na vybudování 
zařízení pro lyžaře i turisty. Od tehdy vzniklého 
Vládního výboru pro cestovní ruch získal pří-
slib podpory. Původní představa byla skromná, 
měl to být autokempink s restaurační budovou. 
Vládní výbor však doporučil hodnotnější záměr 
a sdělil výši finanční podpory. To znamenalo 
reprezentační zadání i výzvu k adekvátní tvorbě 
rekreačního střediska. 
Novoměstský lyžař Ing. Karel Hlaváč přislíbil 
zajištění projektu v Královopolské strojírně u Ing. 
arch. Mojmíra Korvase, který již vyprojektoval 
pro Nové Město skokanský můstek. Avšak ten 
v té době vykonával autorský dozor na stavbě 
výstavního pavilonu EXPO v Montrealu, takže 
jsem byl o projekt požádán já, jeho zástupce. 
Požadavky na projekt s návazností na historii 
lyžařství Novoměstska se mnou projednával Ja-
roslav Boháč, ředitel n. p. SPORT.
Výběr staveniště učinila komise Městského ná-
rodního výboru se starostou p. Břečkou a s členy 
stavebního úřadu p. Markem a Havlem, bývalý-
mi lyžaři. Projednání záměru stavby a jeho pro-
sazení do plánu okresu i kraje bylo v tehdejších 
podmínkách složité a bylo i politickým úkolem, 
avšak povedlo se. Městu jako investoru se zdaři-
lo také zajistit generálního dodavatele stavby, 
jímž se staly Pozemní stavby, středisko Žďár nad 

Sázavou. Projekt rekreačního střediska od ateli-
éru Podnikový architekt Královopolské strojírny 
byl předán v březnu 1968, v předstihu se rozběhla 
příprava a realizace přístupové komunikace a sítí. 
Po dohodě bylo zařízení staveniště koncipováno 
jako budoucí chatky. 
Stavba byla zahájena, vedoucím Pozemních 
staveb byl Ing. Šimurda a stavbyvedoucím p. 
Koutný.  Do stavby však zasáhla normalizační 
politika roku 1969. Při hledání politických chyb 
nalezli soudruzi rozestavěný hotýlek v lese a ten 
byl nazván úchylkou roku 1968. Stavba byla 
halasně zastavena, vedoucím Nového Města 
hrozil i kádrový postih, ale po roce byla potichu 
znovu spuštěna. Stavbyvedoucím se stal novo-
městský p. Mach a stavebním dozorem bývalý 
starosta p. Musil. Dominantní střechu po dopo-
ručení skanzenu v Rožnově položili skvělí šinde-
láři z Velkých Karlovic, interiéry dodalo brněnské 
družstvo Dyha. Na výtvarné výzdobě se podíleli 
umělci Vysočiny.
Při dokončování se Město rozhodovalo, komu 
hotel předá k provozování, a rozhodlo se pro tě-
lovýchovu. Hotel byl nazván SKI a majitelem se 
stala Česká tělovýchovná organizace. Tím byl 
položen základ k rozvoji tělovýchovného a spor-
tovního areálu.  Slavnostní otevření hotelu se 
konalo dne 29. dubna 1972 za velké pozornosti 
veřejnosti i tisku. Za Městský národní výbor jej 

předával předseda Bohuslav Dvořák a přejímal 
jej předseda Českého svazu tělesné výchovy Dr. 
Libor Hlaváček. Stavba zaujala veřejnost svým 
citlivým zasazením do přírodního prostředí.  
Stalo se to právě před 50 lety! 
Ing. arch. Jan Kruml, autor a vedoucí projektant
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Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, 
šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity
Odbor stavební a životního prostředí se v souvis-
losti s obdobími sucha v minulých letech a gradu-
jící kůrovcovou kalamitou obrací s následujícím 
upozorněním na vlastníky lesů. 
Vlastníci lesů (stát, obce, ostatní právnické osoby, 
fyzické osoby) jsou podle § 32 z.č. 289/95 Sb., o 
lesích (dále jen lesní zákon) povinni předcházet 
a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) 
na les, zejména bránit vývoji, šíření a přemnožení 
škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů 
podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrov-
ců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lý-
kožrout lesklý a další), vyskytujících se především 
na smrku.
Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby 
jednotliví vlastníci lesů v situaci gradující kůrov-
cové kalamity:
1. Aktivně a nejlépe osobně prověřovali v tý-
denních intervalech stav svých lesních majetků. 
Je třeba nerezignovat, nepodcenit situaci a ak-
tivně vyhledávat napadené stormy.
2. Neprodleně zajistili zpracování kůrovcových 
stromů a kůrovcem napadeného dříví, spočívající 
v pokácení a účinné asanaci před ukončením 
vývoje brouků, k tomu využili (od března) che-
mické asanace (např. insekticidní sítě, fumiga-
ce, celoplošné povrchové ošetření schválenými 
insekticidy) či asanace ručním odkorněním 
(celoročně – do stadia kukly). Veškeré stromy 
usychající, zrezivělé, smolící, ale i zelené stromy s 
drtinkami za šupinami kůry, s opadávající kůrou 
či jehličím jsou napadené a musí být neprodleně 
přistoupeno k jejich pokácení a asanaci. V soula-
du s opatřením obecné povahy, vydaným Mze ČR 
dne 3.4.2019 pod č. j. 1898/2019-MZE-16212, 
nemusí vlastníci lesů až do 31.12. 2022 zpra-
covávat kůrovcové souše (stromy s dokončeným 

vývojem kůrovců, kteří již strom opustili – sterilní 
kůrovcová souš), tento termín se blíží, a proto je 
nutné včas tuto dřevní hmotu zpracovat, čemuž 
napomáhají velice příznivé výkupní ceny tohoto 
dřeva, a dále pak  možnost vzniklé holiny v le-
tošním roce 2022 zalesnit do pěti let na základě 
opatření obecné povahy, jehož platnost končí  
rokem  2022.
3. Soustředili se na zpracování a včasnou asanaci 
čerstvě napadeného dříví (zelené stromy, neopa-
daná kůra).
4. Vstoupili v kontakt se svým odborným lesním 
hospodářem (případné informace podají 
jednotlivé OÚ), který upřesní rozsah nahodilé 
těžby včetně termínů asanace a zpracování, a 
neprodleně, se vší vážností reagovali na jeho 
ústní i písemné upozornění a pokyny týkající se 
postupu zpracování kůrovce na lesním majetku.
5. Zpracovali a asanovali veškeré stromy a dříví 
s přítomnými vývojovými stadii kůrovce (v prů-
běhu pozdního podzimu, zimy a předjaří uschlé 
a usychající stromy) do 31. 3. 2022, nejpozději 
však prokazatelně před výletem dospělců z napa-
dených stojících stromů či ležícího dříví.
6. Zpracovali a asanovali kůrovcové  stromy na-
padené v období měsíců dubna a května 2022 
(v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající 
stromy) do 30.5.2022, nejpozději však prokaza-
telně před výleterm dospělců z napadených sto-
jících  stromů či ležícího dříví.
7. V dalším průběhu roku zpracovávali a asanovali 
objevující se kůrovcové stromy průběžně, nejpoz-
ději však prokazatelně před výletem dospělců z 
napadených stojících stromů či ležícího dříví.
Žádáme tímto všechny vlastníky lesů, aby aktivně 
a v součinnosti s odborným lesním hospodářem 
realizovali shora uvedené kroky, a zabránili tak 

dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak 
způsobí další významné škody na lesních majet-
cích. Navíc nesplněním zákonných povinností 
v ochraně lesa, daných právě ust. § 32 lesního 
zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí 
správního řízení a postihu.
Současná gradace kůrovců se s ohledem na před-
chozí dlouhé období významného sucha jeví jako 
velmi vážná, neboť dospělé smrkové porosty jsou i 
přes spadlé děšťové srážky stále významně oslabe-
ny. Situace se nadále zhoršuje. Orgán státní správy 
lesů proto považuje za vhodné využít možnosti 
informovat touto cestou širokou veřejnost, 
zejména vlastníky či správce lesních majetků. 
Děkujeme za spolupráci a za přenesení výše uve-
dených informací co nejširší veřejnosti. Infor-
mace o kontaktech na OLH rádi poskytneme na 
tel. 566 598 407 nebo e-mail bohumil.dostal@
meu.nmnm.cz.
 Bohumil Dostál

Novinky z gymnázia
GYNOME pomáhá lesům
Novoměstské gymnázium se aktivně zapojuje do 
veřejně prospěšné činnosti. Tentokrát se jednalo 
o již druhou výpomoc v lokalitě kolem Hotelu Ski. 
Zatímco v 1. fázi studenti pomáhali upravit terén 
a odklidit větve, druhá již byla radostnější – sázely 
se nové stromy. Během dopoledne se podařilo 
zvládnout poměrně velký úsek nad Mercedeskou 
a v blízkosti chaty Silvie. Nezbývá než doufat, že 
se ujme co největší počet sazenic a studenti budou 
mít možnost vidět růst les, který pomohli obnovit.

Projektový den němčiny na GYNOME
Cizí jazyk si člověk nejlépe procvičí v praxi. Proto 
jsme využili možnosti zprostředkovat studentům 

němčiny projektový den s rodilou mluvčí. Téma-
tem byly reálie německy mluvících zemí, cílovými 
skupinami tentokrát byli studenti kvarty a 2. a 3. 
ročníku vyššího gymnázia. Prezentace tématu i 
následující aktivity přispěly jak k rozšíření pově-
domí o zemích, jejichž jazyk se studenti učí, tak 
k větší suverenitě vyjadřování a motivaci dále se 
v němčině zdokonalovat. Je dobrou zprávou, že 
tuto spolupráci budeme moci rozvíjet i v příštích 
letech.

 Eva Řádková

Nabídka pomoci
Plánujete dovolenou nebo si jednoduše po-
třebujete odpočinout, a nemáte nikoho, kdo by 
Vám pomohl zajistit péči o vašeho blízkého? 
Jsme tu pro vás. Novoměstské sociální služby 
oznamují, že v době od poloviny června do konce 
července 2022 je volný pokoj odlehčovací služby. 
Poskytneme ubytování a zajistíme dle potřeby 
celodenní péči. Přemýšlíte, že by to zrovna vám 
mohlo pomoci? Ozvěte se nám na níže uvedená 
čísla, zjistěte podrobnosti a dohodněte si konkrét-
ní termín Mgr. Lucie Kloudová 566 598 105 nebo 
mobil 732 202 616 
 Hana Janů 599 598 103 nebo 603 486 167
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Závody SP horských kol přinesly také českou 
radost 
Ve dnech 13. – 15. května se ve Vysočina Areně 
uskutečnily závody Světového poháru horských 
kol. Po tříleté pauze se vrcholná sportovní akce 
konala před plnými kulisami, přičemž na ne-
dělní tečku v podobě závodů elitních kategorií 
žen a mužů dorazilo více než 15 000 diváků. 
V mužském pelotonu dominoval britský biker 
Tom Pidcock, který obhájil prvenství v závodě 
SP horských kol z loňského roku. České želízko 
Ondřej Cink skončil patnáctý. V ženském závodě 
zvítězila australská reprezentantka Rebecca Ellen 
McConnellová, která potvrdila, že aktuálně nemá 
konkurenci. Česká bikerka Jitka Čábelická dojela 
pětatřicátá. Českou medailovou radost přinesly 
sobotní závody juniorek. Za vítěznou Monique 
Halterovou ze Švýcarska dojela na 2. místě česká 
závodnice Simona Spěšná. Dceru bývalého čes-
kého reprezentanta Milana Spěšného dělilo od 
zlata 23 sekund.  „Jelo se mi skvěle, fanoušci byli 
neskuteční,“ nešetřila slovy chvály česká naděje. 
Celý program odstartovaly páteční závody v short 
tracku. Dvacetiminutové sprinterské závody vy-
hráli Němec Luca Schwarzbauer a olympijská 
vítězka Jolanda Neffová ze Švýcarska.  -mah-

Vrchař Jiří Žák dominuje kategorii masters
Český pohár v běhu do vrchu má za sebou další 
čtyři závody. V sobotu 23. dubna se běželo 
z Horního Maršova na Pomezní boudy. Trať 
měřila 13,6 km a převýšení dosahovalo 540 m. 

Novoměstský běžec Jiří Žák doběhl v abso-
lutním pořadí na 5. místě, přičemž zvítězil 
v kategorii padesátníků. V neděli 8. května 
se závodilo z Vrchlabí do Strážného. Trať ten-
tokrát měřila 6,8 km. Jiří Žák se v absolutním 
pořadí umístil na 8. místě, další novoměst-
ský běžec Václav Ožana závod dokončil na 
16. místě. V kategorii padesátníků jim pat-
řilo 1. a 3. místo. O týden později přivítala 
běžce Perná u Mikulova, odkud trať dlouhá  
8,4 km vedla na Děvín. V tomto závodě si Jiří 
Žák připsal 6. a 1. místo, Václav Ožana pak 
bral 17. a 5. místo. V neděli 15. května se pak 
uskutečnil prozatím poslední závod v Židlo-
chovicích, kde Jiří Žák doběhl v absolutním 
pořadí na 9. místě. V kategorii padesátníků 
si pak připsal další prvenství.  -zak-, -mah-

Vítězství 
ve štafetovém 
maratonu
Studenti novoměstského gymnázia se zúčastnili 
krajského kola juniorského štafetového mara-
tonu, který se na konci dubna běžel v Jihlavě. 
Jeho družstvo tu nemělo konkurenci a zaslou-
ženě postoupilo na finálový běh, jenž se konal 
coby součást programu Pražského maratonu. 
Ten se běžel 8. května. Finálové vystoupení roz-
běhl Daniel Dočkal, jemuž se podařilo předat 
štafetu na prvním místě, které družstvo udrželo 
až do cíle. O prvenství se vedle Dočkala zasloužili 
Lukáš Chrást, Karolína Šípková, Adam Jirků, 
Adéla Horákovská, Jakub Doležal a Kateřina 
Bušková. Družstvo doplnil bývalý novoměstský 
atlet Dan Malušek, dále pak David Eliáš a Marek 
Ambrož. Za pozornost stojí i výsledný čas, který 
se vešel pod 2 hod. a 39 min. -hub-, -mah-
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Světová gymnaziáda s 
novoměstskou stopou 
Od 22. do 27. dubna hostilo Štrbské pleso 
letošní ročník světové gymnaziády, kam se 
vypravily také novoměstské atletické naděje. 
Čekal je běžecký závod šestičlenných druž-
stev rozdělený na dívčí a chlapeckou část. V 
chlapeckém poli se nejvíce dařilo Danielu 
Dočkalovi, který se v mezinárodní konkuren-
ci rozhodně neztratil. Jeho celkové 9. místo, 
kdy na vítěze ztratil pouhých 30 vteřin, se 
řadí mezi historicky nejlepší umístění novo-
městské atletiky na této akci. V součtu čtyř 
nejlepších umístění připadlo družstvu chlap-
ců 8. místo. V poli dívek potvrdila výbornou 
formu Karolína Šípková, která finišovala 
na děleném 18. a 19. místě. Družstvo dívek 
obsadilo 7. místo.                      -hub-, -mah-

Sportovec Kraje Vysočina 
za rok 2021
V třebíčském Divadle Pasáž byla ve čtvrtek 
14. dubna předána ocenění Sportovec Kraje 
Vysočina za rok 2021. Svého zástupce mezi 
oceněnými mělo také Nové Město. V katego-
rii juniorů obsadil 2. místo biatlonista Jonáš 
Mareček, který na juniorském MS obsadil 
5. místo ve vytrvalostním závodě a se štafe-
tou bral bronzovou medaili. Za sebou již 
má také debut v závodě SP dospělých, kdy 
si premiéru odbyl v Oberhofu. Prvenství v 
kategorii dospělých opět obhájil závodník 
Martin Prokop z MP Sports, který na loň-
ské Rallye Dakar obsadil 9. místo v kategorii 
automobilů. Nejvyšší příčka mezi týmy patří 
hráčům amerického fotbalu Vysočina Gladi-
ators, kteří se v roce 2021 stali vítězi Kittfort 
ligy a mistry ČR v americkém fotbale mužů. 
Ocenění získal i jejich trenér Ondřej Paulus. 
Za sportovní výkon roku byl oceněn judista 
Lukáš Krpálek.  -mah-

Sportovci a sportovní 
stavba dvacetiletí 
V rámci rozlučky se zimním stadionem v Jih-
lavě, která proběhla během prvního májového 
víkendu, byly vyhlášeny také tři prestižní krajské 
tituly – sportovců a stavby dvacetiletí. Sportovní 
stavbou dvacetiletí se stala multifunkční Vysočina 
Arena. Cenu osobně převzal šéf českého biatlonu 
Jiří Hamza. Skleněná plastika z dílny přibyslav-
ského mistra Aleše Valnera už zdobí VIP prostory 
vyhledávaného centra našeho města. Titul spor-
tovkyně dvacetiletí Kraje Vysočina jednoznačně 
připadl fenomenální rychlobruslařce Martině 
Sáblíkové. Titulem sportovec dvacetiletí Kraje 
Vysočina se pak pyšní judista Lukáš Krpálek. 
 -mah-

Peňáze čeká životní zápas
Nejlepší český kickboxer a odchovanec Fight clu-
bu Nové Město na Mor. / Žďár nad Sáz. Matěj 
Peňáz pokračuje v suverénních výkonech v kleci. 
Svoji formu potvrdil na dlouho očekávaném a 
dlouho odkládaném galavečeru Oktagon 32, kte-
rý přivítala Ostrava. V ringu se střetl s italským 
bojovníkem Giovannim Mellilou, proti kterému 
navýšil svoji vítěznou šňůru na 6 zápasů. Po tom-
to souboji navíc přišla pro jeho kariéru zlomová 
zpráva. Na konci srpna bude bojovat v Las Vegas 
o smlouvu v prestižní americké organizaci UFC, 
kdy se střetne s americkým bijcem Sedriquesem 
Dumasem. Výsledek přitom hodně napoví, zda-li 

se Peňáz zařadí k Davidu Dvořákovi a Jiřímu Pro-
cházkovi, kteří již za Česko nastupují v organizaci 
UFC.  -mah-

Nábor do oddílu moderní 
gymnastiky
Novoměstský oddíl moderní gymnastiky 
pořádá nábor malých gymnastek. Uskuteční 
se ve čtvrtek 9. června od 15:30 v tělocvičně 
ZŠ Leandra Čecha. Náboru se mohou zú-
častnit dívky ročníku 2017 a starší. S sebou 
tričko, legíny a ponožky.                        -mah-

Medailové žně moderních 
gymnastek 

Letošní sezona se pro děvčata z oddílu moderní 
gymnastiky, který funguje při TJ  ŠSK L. Čecha, 
vyvíjí příznivě. Svědčí o tom tucet medailí, které 
si děvčata přivezla ze závodů v Táboře, Žďáru nad 
Sázavou, Havlíčkově Brodě a Kyjově. Zlaté me-
daile vybojovaly Michaela Křivánková, Kristýna 
Kadlecová, Jana Handschuhová, Ester Hudá-
ková, Anna Špinarová a Gabriela Horváthová. 
Stříbrné medaile dělají radost Sabině Chroustové 
a Jolaně Horváthové. Bronzová medaile cinkla 
Lucii Laifrové, Ester Hudákové, Ester a Berenice 
Karáskové. Svými výkony v oblastních závodech 
si účast na MČR, které bude během prvního 
červnového víkendu hostit Praha, zajistily Mi-
chaela Křivánková, Jolana Horváthová a Gabriela 
Horváthová.                                           -zda-, -mah-

Jarní část sezony míří ke konci. 
Vrchovina musí zabrat 
Po 26 kolech patří Vrchovině nelichotivé 16. 
místo v tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy. 
Na kontě má 23 bodů a v posledních 6 zápa-
sech půjde do tuhého. Novoměstští fotbalisté 
totiž nemají nic jistého. Velkou vzpruhou byl pro 
ně přitom domácí zápas proti konkurentovi ze 
spodních pater tabulky týmu FC Viktoria Otro-
kovice, který před báječnou kulisou porazili 1:0. 
V posledním zápase před uzávěrkou červnového 
vydání Novoměstska si však ze hřiště Uherského 
Brodu odvezli třígólový příděl. Ve zbytku soutěže 
tak musí novoměstská kabina zmobilizovat síly. 
Vrchovina se totiž postaví proti špičce tabulky. 
V květnu ještě stihla odehrát domácí utkání 
proti suverénně vedoucí rezervě SK Sigma Olo-
mouc a cestovala na hřiště Blanska a Frýdku-
Místku. Červnovou jízdu odstartuje zápasem ve 

Vrchovina aréně proti prozatím druhému týmu 
tabulky, kterým je SK Hanácká Slavia Kroměříž 
(4.6.). Fotbalový svátek je pak naplánován na 
12. června, kdy se na velkomeziříčském trávníku 
uskuteční ostře sledované okresní derby. Jarní 
sezonu uzavřou novoměstští fotbalisté domácím 
zápasem proti týmu z Uničova (18.6.).      -mah-
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Z matriky

narozené děti
 29. 3. Tobiáš Fedorko
 4. 4. Václav Pohanka
 6. 4. Sebastian Glier
 14. 4. Artuš Sáblík
 26. 4. Lucie Kunstmüllerová
 26. 4. Jan Kunstmüller
 29. 4. Laura Leschingerová
 30. 4. Matěj Ptáček
 2. 5. Debora Bukáčková
 4. 5. Laura Novotná
 4. 5. Vanesa Novotná
manželství
 30. 4. Dana Vrbecká, Miloš Okurka
jubilanti
 1. 5. Karel Marek 80 let
 2. 6. Hana Kubíková 85 let
 3. 6. Miloslava Halmová  80 let
 3. 6. Jaroslav Kunstmüller 75 let
 3. 6. Zdeňka Loubová 92 let
 6. 6. Jan Medek 75 let
 9. 6. MUDr. Oldřich Stoupenec 87 let
 10. 6. Irena Jinková 86 let
 11. 6. Oldřich Konečný 86 let
 11. 6. Marie Novotná 87 let
 12. 6. Věra Papšová 87 let
 15. 6. Ing. Viktor Beneš 75 let
 15. 6. Libuše Burešová 91 let
 15. 6. Anna Kuderová 88 let
 15. 6. Věra Řehulková  88 let
 18. 6. MUDr. Alena Ondrová 75 let
 18. 6. Ladislav Svoboda 87 let
 20. 6. Pavel Mertlík 80 let
 22. 6. Libuše Altová 75 let
 22. 6. Ludmila Lankašová 75 let
 23. 6. Jaroslav Lempera  89 let
 25. 6. Bohuslava Patasiová 80 let
 26. 6. Anna Jarošová 80 let
 27. 6. Josef Kotovic 75 let
 27. 6. Marie Ptáčková 80 let
úmrtí
 15. 3. Marie Marečková (NMnM, 1939)
 9. 4. Jaroslav Komínek (Jiříkovice, 1944)
 17. 4. Miroslav Mrkos (NMnM, 1986)
 24. 4. Zdeněk Štegner (Samotín, 1955)
 1. 5. Josef Šerdzik (NMnM, 1957)
 2. 5. Aleš Chocholáč (NMnM, 1938)
 5. 5. František Kučera (NMnM, 1934)
 6. 5. Jan Bártek (Zubří, 1928)
 11. 5. Gertruda Fuková (Žďár nad Sáz., 1935)
 11. 5. Ing. Jaromír Svítil (Mirošov, 1945)
 12. 5. Marie Mičková (NMnM, 1937)
 15. 5. Mgr. Vlasta Pechová (NMnM, 1945)

Stomatologická pohotovost

4.6.2022 EvedalDent s.r.o.
Poříčí 11, stará budova, 2. patro, Velké Meziříčí 
728 638 632
5.6.2022 MUDr. Marie Havlíčková
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sáz., 774 084 064
11.6.2022 MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, Žďár nad Sáz., 566 690 123
12.6.2022 MDDr. Jiří Hruška
Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
18.6.2022 MUDr. Lenka Bencová
U Hřiště 552, Měřín, 725 474 928
19.6.2022 Mykola Klepach, lékař stomatolog
Záviškova 151, Velké Meziříčí, 775 234 573
25.6.2022 MUDr. Jan Kopecký
Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár nad 
Sáz., 566 643 012
26.6.2022 MUDr. Milena Koutková
Studentská 4/1699 – zadní budova, Žďár nad 
Sáz., 566 623 908

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

Klub seniorů

10. červen (pátek!)
Hudební program „Vzpomínky s písničkou“ 
(účinkují I. Zdražilová, M. Tučková, B. Havlík) 
Začátek v 17:30 v K Clubu, možnost občerstvení.
18. červen (sobota!)
Nova Civitas (stánek seniorů, individuální účast)
22. červen (středa!)
Zájezd do Prahy (průvodce J. Bauerová, téma: 
Staré Město, Židovské město, Národní muzeum) 
Odjezd z NMnM vlakem v 6:02, nutno koupit 
předem jízdenku. Odjezd z Prahy vlakem v 15:59 
nebo 16:59.
27. červen
14:00 výbor, 15:00 závěrečné posezení s občer-
stvením v Penzionu Vrchovina

Uzávěrka červencového čísla 
15. června 2022

Významná výročí

5.6.1882 narodil se ve Vážanech u Vyškova 
akad. malíř Antonín Procházka, učil na novo-
městské reálce 1921–1924, 140. výročí narození 
(zemřel 9.6.1945 v Brně).
8.6.1882 narodil se v Moravských Křižán-
kách ing. František Bukáček, technik-geodet, 
osvětový pracovník, znalec horáckého skla, 140. 
výročí narození (zemřel 30.10.1970 v Poličce).
9.6.1942 byl v Brně popraven František Mikeš, 
ředitel Hospodářského družstva, odbojový pra-
covník, 80. výročí úmrtí (narozen 5.7.1888 v 
Radňovicích).

Rok lyžařů

Co nezmeškat v červnu
1.6. Podcasty ze stopy – Milan Slonek 
3.6. Muzejní a galerijní noc 
Oživlá expozice lyžování v Horáckém muzeu 

Městské lázně

1.6. Mezinárodní den dětí
Zábava a akce pro děti v bazénu a na recepci malá 
odměna
16.6. v 18:00 Sauna pro ženy se saunovým ri-
tuálem v parní sauně
(17:00–20:30 dámská sauna)
21.6. v18:00 Sauna pro muže se saunovým ri-
tuálem ve finské sauně
(17:00-20:30 pánská sauna)
Kupte si u nás v červnu permanentku do solária, 
minuta vás bude stát pouhých 7 Kč, a jako bonus 
od nás dostanete krém na opálení. 

Letní provoz:
Od 13. 6. otevřeme také sluneční terasu, kde jsme 
pro vás připravili lehátka, slunečníky a v bufetu 
plno osvěžení – míchané nápoje, džusy, ovocná 
piva a ledovou kávu.
Otevírací doba od 13.6.

Nové Město je také aktivní 

na sociálních sítích!

@Nove.Mesto.na.Morave

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

9:00–20:30, sauny 17:00–20:30 (smíšené)
9:00–20:30, sauny 17:00–20:30 (smíšené)

14:00–20:30, sauny 17:00–20:30 (smíšené)
9:00–20:30, sauny 17:00–20:30 (smíšené)
9:00–20:30, sauny 17:00–20:30 (smíšené)
9:00–20:30, sauny 14:00–20:30 (smíšené)
9:00–20:30, sauny 14:00–20:30 (smíšené)

Setkání padesátníků

Kulturní a společenská komise připravuje 
první říjnovou sobotu (1.10.2022) tradiční 
setkání rodáků a přátel našeho města – pa-
desátníků. Pokud patříte mezi ně, kontaktuj-
te prosím své spolužáky (třídní kolektivy), 
novoměstské rodáky a přátele (ročník na-
rození ± 1972) a předejte si informaci o při-

pravovaném setkání. 

Svoji účast nahlaste do 17.9.2022 na e-mail 
padesatnici@nmnm.cz, tel. 566 598 430, 
kontaktní osoba Petra Tulisová. Sledujte 
„Kalendář akcí“ na webu www.nmnm.cz.
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Minibazar

Vzpomínky

Koupím staré pohlednice, bankovky, průkazy, vyzna-
menání, militaria apod. Tel.: 608 420 808 
Prodám palivové dřevo v metrech, proschlé, Jiříkovi-
ce. Cena 500 Kč / prostorový metr. Tel.: 728 924 940
Prodám králíkárnu (6 kotců). Tel.: 731 182 366
Nabízím práci hodinového manžela. Přivezu, odvezu, 
zajistím, opravím, zapojím, sestavím, staré zlikviduji, 
nabrousím nože i jiné rozličné práce, co Vy právě 
potřebujete. Dlouholetá praxe, volejte, pište, ozvu 
se zpět, kdykoliv. Tel.: 737 175 434 
Prodám jednopokojový byt v NMnM, lokalita pod 
nemocnicí, v původním stavu, ve 2. patře. Volat v 
čase od 18 do 20 hodin. Tel.: 739 356 357
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Jindřich Zezula, 
Karel Němec, Jiří Židlický, Josef Jambor, Jícha, Kopá-
ček, Podloucký, Emler, Hanych, Sodomka, Bukáček, 
Lukášek, Puchýř, Macoun, Porš, Jambor, Fiala, Cí-
na-Jelínek, Wagner, Lacina, Sigmund, Bubeníček, 
Panuška, Kaván, Blažíček aj. Tel.: 776 393 000 

Koupím hutní sklo Škrdlovice. Nabídky na tel. 605 
433 665, e-mail koudelka.lubos@centrum.cz. 
Prodám plynový kombinovaný kondenzační kotel 
Baxi Duo-Tec Compact 24. Stáří 10 let, spíše na ná-
hradní díly. Tel.: 608 574 068
Prodám oblečení na motorku na postavu cca 
170 cm / 70 kg. Bunda Germas 3/4, kožená bunda, 
boty, rukavice, přilba. Všechno málo nošené. Prodám 
za polovinu či třetinu původní ceny. Důvod prodeje 
– konec s motorismem. 
Prodám malorážkový 8 ranný revolver Kora 22 LR 
v kufříku spolu s pouzdrem na nošení a 200 nabojů. 
Málo používaný, asi 120 výstřelů. ZP nutný, cena 
5 000 Kč. Tel.: 604 383 018
Daruje někdo bílé koťátko, kočičku? Do dobrých 
rukou, k domu se zahradou. Ideálně k odběru o 
prázdninách, NMnM. Tel.: 732 765 950
Koupíme menší byt k vlastnímu bydlení v NMnM. 
Za případné nabídky děkujeme. Tel.: 739 379 285 

Vyměním byt 2+kk v NMnM za větší, případně 
koupím menší stavební pozemek v těsné blízkosti 
NMnM. Tel.: 724 199 966
Nabízím restaurování starožitného nábytku, 
stavebně truhlářských dřevěných prvků oken a dve-
ří, výrobu menších zahradních konstrukcí ze dřeva. 
Tel.: 605 117 975 
Pronajmu byt 2+1 v NMnM na ul. Drobného. Délka 
pronájmu max. 2 roky. Tel.: 739 484 994
Daruji samičku papouška nádherného, nalezenou 
v jižních Čechách, kroužek 2018. Nejlépe chovateli. 
Tel.: 732 765 950 
Vyměním byt 73 m² v NMnM, po rekonstrukci, za 
rodinný domek nebo stavební pozemek, NMnM a 
okolí, rozdíl popřípadě doplatím. Tel.: 702 080 358
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 (i k rekonstrukci) v 
NMnM i blízkém okolí. Tel.: 608 256 400 
Koupíme zahradu v NMnM (nejlépe lokalita Obora). 
Platba hotově. Tel.: 606 787 258

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Přineste prosím vytištěný text a 
fotografie v co nejlepší kvalitě.

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Maminka je ta, která na-
hradí všechny. Ale ji ne-
může nahradit nikdo. Dne 
5. června vzpomeneme 10. 
smutné výročí úmrtí, kdy 
nás navždy opustila paní 
Božena Kostecká z Mar-
šovic. S láskou a úctou 
vzpomínají synové. 

Ze srdce děkujeme p. farářovi Mgr. Miroslavu Ku-
lifajovi za upřímná a procítěná slova útěchy, všem 
příbuzným, známým a sousedům, že doprovodili 
na poslední cestě pana Jaroslava Slámu dne 18. 
března 2022 na kostelíčku v Novém Městě na Mo-
ravě. Rodina děkuje všem za projevy soustrasti i za 
darované květiny. Manželka Eva a děti s rodinami  

Je to dávno, a přeci jako by 
to včera bylo, co srdce Tvé 
se navždy zastavilo. Rok 
za rokem se v nenávratnu 
ztrácí, vzpomínky, ty se 
však stále vrací. Dne 24. 
června vzpomeneme 22. 
smutné výročí, kdy nás 
navždy opustil pan Jiří 

Němeček z Nového Města na Moravě. 16. srp-
na vzpomeneme jeho nedožité 70. narozeniny. S 
láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinou.

Dne 16. června by se doži-
la paní Pavla Kučerová 90 
let. 13. května uplynuly dva 
roky od jejího úmrtí. S lás-
kou a vděčností vzpomínají 
dcery s rodinami. 

Dne 29. května vzpomene-
me 17. smutné výročí, co 
nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, ba-
bička a prababička paní 
Zdeňka Tomková. S láskou 
a bolestí v srdci vzpomíná 
rodina Mašova a Tomkova.

Už jen kytičku na hrob Ti 
můžeme dát, zapálit svíčku 
a stále vzpomínat. Dne 4. 
června uplyne rok od úmrtí 
pana Jiřího Ptáčka z Nové 
Vsi. Za tichou vzpomínku 
děkují a s láskou vzpomí-
nají manželka a dcery s 
rodinami. 

Dne 21. června uplyne 
6 dlouhých let, co nás 
navždy opustil pan Bo-
řivoj Polnický. Odešel jsi, 
ale zůstáváš v srdcích těch, 
kteří Tě měli rádi. S láskou 
vzpomíná celá rodina.

Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nezapo-
mene. Dne 22. června 
uplyne 11 let od úmrtí pana 
Radovana Petra. S láskou 
vzpomíná manželka s ro-
dinou.

Poděkování

Český den proti rakovině – poděkování
Jako každý rok i letos se konala sbírka na pre-
venci a výzkum nádorových onemocnění a 
podporu pacientů s tímto onemocněním.
Sbírka se uskutečnila od 11.5. do 15.5. se zamě-
řením na prevenci děložního čípku a varlat. Chceme 
touto cestou poděkovat všem, kdo si kytičku měsíč-
ku lékařského zakoupili, i těm, kdo nám pomohli ky-
tičky prodávat, rovněž také organizátorům sbírky. 
Onkologický klub Návrat v Novém Městě na Moravě

Ceník inzerce
 řádková inzerce                      20 Kč
poděkování                            150 Kč
vzpomínka                             150 Kč
blahopřání                             150 Kč
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Červen letos patří Nova Civitas
Dvoudenní novoměstské slavnosti 
letos vypuknou 17. června. Kromě 
toho se ale v Novém Městě na Mo-
ravě koná celá řada dalších kul-
turních akcí 

Mezinárodní den dětí
Městská knihovna, 1. června od 9:00 do 18:00
Večerníčkohrátky – zábavný den pro děti

O otevřeném prostoru v Novém Městě na Mo-
ravě – beseda
Horácké muzeum, 1. června od 18:00
Beseda s městských architektem Ing. arch. 
Zbyňkem Ryškou o jeho vizích, názorech na 
městský prostor. Diskuze nad tím, jaké jsou vaše 
představy a co nám v Novém Městě chybí, vadí 
nebo se nám líbí.

Muzejní a galerijní noc
Horácké muzeum, 3. června od 17:00
V 17:00 se můžete těšit na představení divadla 
Loutky bez hranic „Bojím se v lese“. V době od 
18:00 do 21:00 na vás čeká volná prohlídka mu-
zea, oživlé expozice lyžování, etnografie či svě-
telné instalace v expozici skla a na půdě muzea. 
Ve Strašidelném podzemí straší!

Hluboká voda, nejhlubší les – vernisáž
Horácké muzeum, 17. června od 17:00
Součástí výstavy Hluboká voda, nejhlubší les, 
která vznikla ve spolupráci s Horáckou galerií, 
bude výstava obrazů, kreseb a akvarelů Aloise 
Boháče (1885 Volyně – 1945 Praha), malíře, 
středoškolského profesora kreslení a ilustráto-
ra, který působil i na Vysočině. Maloval jednak 
tvory inspirované lidovými pověstmi, vodníky, 
čarodějnicemi, skřítky apod., ale hlavně vytvářel 
různé potvůrky a fantaskní bytosti připomínající 
fantasy, čímž předběhl svoji dobu o celé století.

Nova Civitas – slavnosti města
Vratislavovo náměstí 17. – 18. června
Program novoměstských slavností bude opět bo-
hatý. Na pódiu i před ním uvítáme žáky Základní 
umělecké školy, Domu dětí a mládeže, místní 
spolky a organizace. Nejen pro děti zahraje kape-
la Pískomil se vrací. Při jejím živelném koncertu 
si užijete vtipné a originální texty, našlápnuté 
písničky, barevné kostýmy a skvělou práci s dět-
ským publikem. Rockovou verzi svého reper-
toáru nám tentokrát představí The People. Do 
Nového Města zavítá v pátek písničkář Xindl X. 
S kapelou Nirvana tribute Czech zavzpomínáme 
na Kurta Cobaina. A protože nám minulý rok 
covid narušil  „Rok divadel“, trochu si to 17. a 18. 

června vynahradíme. Nenechte si ujít velkolepou 
show Cirkusu nostalgie. Spatříte tanec nejvyšší 
baletky světa, cvičeného netvora, lov obřího hada, 
Dlouhorukáče, mořskou pannu a mnoho dalších 
nevídaných prapodivností. Nový cirkus nám 
představí artistické duo Václav Jelínek a Adam 
Jarchovský Bratři v tricku. A máme „Rok lyžařů“, 
tak nám přivezou svoji Běžkařskou odyseu. Jak 
se dá lyžovat v létě? Na to se přijďte podívat v 
sobotu odpoledne. V programu nebude chybět 
Dřevěné divadlo Honzy Hrubce, dechovka, far-
mářský trh, Fler trh na nádvoří Horácké galerie, 
na pódiu vystoupí mimo výše zmíněných kapel 
i Hrabě Monte Crazy, Ochranná známka či Kyx 
Orchestra.

Nejoriginálnější lyže k Roku lyžařů
Od ledna 2022 byla v Městské knihovně v rámci 
Roku lyžařů vyhlášena soutěž „O nejoriginálnější 
lyže“. Na výrobu lyží mohla být zvolena jakákoliv 
technika. Nezáleželo ani na velikosti lyží, ani na 
jejich funkčnosti. Během měsíce února a března 
jsme se těšili na vaše výrobky. Sešla se šestice 
originálních lyží, která o své prvenství soutěžila 
v dubnovém bodování. Nejvíce smajlíků získaly 
lyže pletené z proutí.
Pana Josefa Matějíčka, vítěze této soutěže, jsme 
se zeptali:

Jak dlouho vám trvala výroba proutěných lyží? 
Jejda, asi týden.
Kolik proutků bylo potřeba na výrobu lyží? 
Tak asi jako na dva koše.
Jak dlouho se věnujete pletení z proutků? 
Je to můj koníček, už to dělám asi 40 let. Jednou 
za rok upletu koš, jinak dělám ukázky pletení u 
skautů.
Naučil jste se plést z proutí sám? 
Ano, měl jsem chytrou knihu Pleteme z proutí, 
kde je to krásně popsané.
Napadlo vás hned, když jste viděl naši soutěž, 
že upletete lyže? 
Ano, moc jsem chtěl nové lyže vyhrát. (smích)
Všem gratulujeme: 1. místo Josef Matějíček, 2. 
místo Petra Fafílková, 3. místo Barbora Bar-
tošová, 4. místo Lukáš Fafílek, 5. místo Milada 
Holečková, 6. místo MŠ Drobného. 
Děkujeme za krásné ceny pro vítěze, které do sou-
těže věnovala firma KÄSTLE CZ, a.s. Nové Město 
na Moravě. Lyžařská sezona přivítá nové lyžaře.

Uzavření Městské knihovny
Od 4. července do 26. července bude knihovna 
uzavřena z důvodu povinné revize knihovního 
fondu. Knihy, časopisy, hry, CD si přijďte vypůjčit 
do pátku 1. července. Opět otevřeme ve středu 
27. července. Děkujeme za pochopení.
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Jazzový Epoque Quartet, barokní flétna i 
dvojnásobné kvarteto. To vše přinese Slunohraní
Letní večer, prohřáté nádvoří Horácké galerie 
v Novém Městě na Moravě, milá setkání a krásná 
hudba. To jsou dílky, které v mozaice Novoměstské-
ho Slunohraní nesmí chybět. Když se ohlédneme 
zpět, zjistíme, že je to už více než deset let, kdy 
Slunohraní rozehrálo všechny kouty Horácké gale-
rie. Od léta 2010 přineslo Slunohraní do Nového 
Města řadu skvělých umělců a hudebních lahůdek.

A bylo to v první řadě Janáčkovo kvarteto, které se 
ujalo vedení hudebních workshopů pro neprofe-
sionální hráče a v roli lektorů setrvalo dodnes. Na 
nádvoří se představil například klavírista Zdeněk 
Král, slovenské Pacora trio, jihoafrická zpěvačka 
Melanie Scholtz, houslistka Iva Bittová, klarine-
tistka Anna Paulová nebo pražský Prague Cello 
Quartet. Novoměstské publikum už navštívilo 
27 koncertů tohoto festivalu!
A co chystá Slunohraní letos? Po jednom zru-
šeném a jednom „půltém“ ročníku se festival 
konečně dočkal svojí desítky. „Chceme pozvat 
všechny naše příznivce i ty, kteří atmosféru Slu-
nohraní zatím neochutnali. Věříme, že letošní 
program diváky nadchne,“ říká zakladatelka 
festivalu Lucie Čapská (Piskačová).
5.7. ve 20:00 Epoque Quartet
Smyčcový kvartet, který se pohybuje na pome-
zí hudebních žánrů, a tak se mohou posluchači 
těšit na jazzové nebo rockové skladby ve zce-
la ojedinělých aranžích. Členové kvarteta jsou 
laureáty několika světových soutěží a soubor 
se úspěšně zúčastnil například soutěže Paolo 
Borciani competition. Kvarteto účinkovalo mj. 
v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itá-
lii, Anglii, Izraeli, Japonsku, Řecku, Holandsku, 
Polsku, Bosně a Hercegovině.
6.7. ve 20:00 Michaela Koudelková – zobcové 

flétny, Gabriel Smallwood – cembalo. Koncert 
staré hudby „all'italiana“
Michaela Koudelková se představila na hu-
debních festivalech v České republice i v zahraničí 
(např. Hudební festival Znojmo, Tel Aviv Re-
corder Festival, Hudební slavnosti, Janáčkův 
máj, Musica Holešov, Bacha na Mozarta!, 
Hudební lahůdky). Vystoupila na koncertech v 
České republice, Slovensku, Polsku, Rakousku, 
Anglii, Norsku, Německu, Holandsku, Izraeli a 
USA. Spolupracovala s mnoha barokními sou-
bory, jako je například The Czech Ensemble Ba-
roque, Orkiestra Barokowa AMuz w Krakowie, 
La Tempesta nebo Sine Nomine Ensemble.
Na Slunohraní už se Michaela Koudelková ob-
jevila, a to jak v duu s cembalem, tak s polským 
barokním ansámblem. Oba koncerty zazna-
menaly mimořádný úspěch.
Gabriel Smallwood se narodil v Jižní Karolíně. Od 
tří let navštěvoval hodiny klavíru. Nyní se zcela 
věnuje staré hudbě, studuje cembalo a varhany na 

Hochschule für Musik und Theater v německém 
Hamburku.  
Ani závěrečný koncert nebude bez překvapení.
8.7. ve 20:00 Janáčkovo kvarteto a Moyzesovo 
kvarteto, Letní orchestr, Michaela Koudelková 
– flétna, Richard Kružík – dirigent
Dva kvartety na podiu a Oktet pro smyčce Es 
dur Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Druhá 
polovina večera bude patřit komornímu smyč-
covému orchestru složenému z účastníků hu-
debního workshopu. Kromě Suity pro smyčce 
Leoše Janáčka doprovodí orchestr pod taktovkou 
Richarda Kružíka Michaelu Koudelkovou ve 
flétnovém koncertu Antonia Vivaldiho. 
Vstupenky na koncerty si můžete rezervovat 
od začátku června na www.slunohrani.cz nebo 
zakoupit ve festivalové kavárně před Horáckou 
galerií (4.7. – 7.7.), případně před koncertem.
Sledujte také naši FB stránku Novoměstské Slu-
nohraní.  - EK-

Zveme vás do Horácké galerie
Červen se nese ve znamení dvou větších akcí. Tou 
první je komiksově laděná galerijní noc v pátek 3. 
června. Před galerií budeme od 14 do 17 hodin 
tvořit společné „příběhy z náměstí“ za pomocí 
sprejů a šablon. Od 14 do 21 hodin zveme přímo 
do expozice studentské soutěže CS.KOMIKS.21, 
kde si návštěvníci mohou volně kreslit a také se 
mezi 18 a 21 hodinou podívat na studentské 
animované filmy. Kdo přijde v kostýmu oblíbené 
komiksové postavy,  vyfotí se v našem cirkuse 
a pošle nám fotku, může získat i zvláštní cenu. 
Druhou velkou akcí bude výstava nazvaná Hlu-
boká voda, nejhlubší les s podtitulem Strašidla 

podle zkušenosti a tradice. Vernisáž se uskuteční 
mimořádně v pátek 17. června v 17 hodin. Po celý 
měsíc budou probíhat také naše workshopy šití, 
háčkování a krasopsaní. V úterý 28. června v 18 
hodin promítneme v rámci ARTkina německý 
film Miluj svého robota.
Na prázdniny připravujeme čtyřdenní workshopy 
malby a sochařiny s profesionály – Boženou Ros-
sí, Janem Svobodou a Teou. A také příměstský 
tábor ve spolupráci s Horáckým muzeem v ter-
mínu 18. - 22. 7. 2022. Sledujte naše webové a 
facebookové stránky.

 -VS-
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Chvála bafuňářů

Lyže a lyžování přišly do českých zemí až na 
samém konci 19. století a náš mateřský jazyk 
se s tímto novým fenoménem musel vypořádat. 
Tak se stalo, že se pro jezdce na lyžích vžil ná-
zev lyžař. S tím se ale nemohl smířit nadšený 
průkopník lyžování, český učitel a  bratranec 
malíře Mikoláše Alše, Josef Aleš (1862–1927). 
Jeho cit pro češtinu mu říkal, že lyžař je přece 
výrobce lyží, a pro jezdce na lyžích bezúspěšně 
prosazoval název lyžec. K tomu se ještě patří do-
plnit, že lyžec Josef Aleš byl otcem Josefa Váchala 
(1884–1969), známého českého malíře, grafika, 
ilustrátora, sochaře, řezbáře, spisovatele a pře-
devším přítele novoměstského kumštýře Karla 
Němce. Josef Aleš se s matkou Josefa Váchala 
Annou Váchalovou neoženil, proto nesl jeho syn 
příjmení po matce. S rozvojem lyžování přišel 
také nový pojem – bafuňář! Lyžování je sportem, 
který klade velké nároky na administrativní zá-
zemí a technickou podporu. Tyto služby zajišťuje 

široká obec příznivců lyžování, dnes souhrnně 
nazývaných bafuňáři. Jsou to nepostradatelní 
pomocníci, bez kterých se žádné lyžařské závody 

neobejdou. Jejich důležitá 
práce ale zůstává skryta 
v atmosféře velkých závo-
dů. Proto chci jejich dů-
ležitou práci připomenout 
a  vzdát jim tímto hold. 
První doklady o výskytu 
slova bafuňář pochází 
z  roku 1940. V  Novém 
Městě slovo bafuňář 
zdomácnělo až někdy 
ke konci padesátých let 
dvacátého století. Pod-
le vykonávané činnosti 

rozeznáváme dvě sku-

piny bafuňářů. První skupinou 
jsou bafuňáři ouřadové, kteří 
zajišťují administrativní stránku 
závodů. Počítají se k nim roz-
hodčí, sekretariát závodů a také 
kluboví funkcionáři. Druhou 
skupinu jsou bafuňáři traťaři, 
jsou to takoví dělníci lyžování. 
Na jejich bedrech spočívá pří-
prava tratí a příprava a provoz 
lyžařského stadionu. Za pěta-
čtyřicet let své služby ve sboru 
novoměstských bafuňářů jsem 
byl svědkem řady proměn, kte-
rými novoměstské lyžování pro-
šlo. Pro pořádek ještě podotý-
kám, že se v Novém Městě na Moravě provozují 
severské disciplíny lyžařského sportu, ke kterým 
v novém tisíciletí přibyl biatlon. V počátcích ly-
žování nekladlo pořádání lyžařských závodů 
velké požadavky na počet pořadatelů. Sněhu 
bývalo dost, a tak před závodem v běhu na ly-
žích vyrazili traséři, kteří projeli stopu a vyznačili 
trať barevnými krepovými fáborky. Trať závodu 
bývala vedena v jednom okruhu, to platilo i pro 
závod na 50 km. Trať několikrát přecházela přes 
silnice a dobrovolní pracovníci udržovali pře-
jezdy silnic sjízdné. Čas se měřil ručně, nejprve 
s přesností na sekundy, později na sudé dese-
tiny sekundy a až později na desetiny sekundy. 
Závody ve skoku na lyžích měly větší nároky na 
počet pořadatelů. Pracná byla úprava nájezdu 
můstku a dopadu s dojezdem. Kromě stylových 
rozhodčích a pozic nutných pro bezpečný provoz 
můstku bylo nutné zajistit dostatečný počet mě-
řičů délky skoků. Ke sboru bafuňářů jsem přišel 
na počátku sedmdesátých let dvacátého století. 
To bylo období, kdy lyžování v Novém Městě pro-
cházelo velkou transformací. V novoměstském 
lyžování hrál primární roli závod „O zlatou lyži 
Českomoravské vysočiny“, který byl v roce 1933 

založen jako závod sdružený. Závody ve skoku 
na lyžích se ale stále častěji potýkaly s rozma-
ry počasí, kvůli kterým se musel závod vícekrát 
zrušit. Proto nakonec došlo k zásadní změně 
a počínaje rokem 1975 byl závod „O zlatou lyži 
Českomoravské vysočiny“ vypisován už jen jako 
závod v běhu na lyžích. Další kvalitativní změnou 
bylo budování soustavy standardních (stabilních) 
lyžařských tratí v lese Ochoza. Jejich budování 
provázela náročná jednání s tehdejšími Česko-
slovenskými státními lesy. Pokud vedla trať po 
stávajících lesních cestách, bylo vše v pořádku, 
ale budování nové lesní cesty bylo velice kompli-
kované. Tehdejší lesní zákon umožňoval vést 
lesem trať širokou maximálně čtyři metry. Pro 

klasické lyžování to ještě vyhovovalo, ale s ná-
stupem bruslení už šíře přestávala vyhovovat. 
První závody Zlaté lyže na standardních tratích 
v lese Ochoza proběhly v roce 1967, ale start a cíl 
stále zůstávaly před sokolovnou. V roce 1972 byla 
zkolaudována novostavba Hotelu Ski a už v roce 

1973 byl kvůli nepříznivému počasí start a cíl 
Zlaté lyže přesunut do tohoto prostoru. V tomto 
roce byl závod „O zlatou lyži Českomoravské 
vysočiny“ také poprvé zařazen do kalendáře 
FIS. Tak byla dovršena první velká transformace 
novoměstského lyžování. Souběžně s budováním 

Rozhodčí v cíli, Vratislavovo náměstí 1941

Bafuňářské závody, Sykovec 1973

Bafuňář lopatář podle malíře Pavla Kopáčka, 
1974

Sběr sněhu v roce 1981
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standardních tratí v lese Ochoza probíhal nábor 
bafuňářů traťařů. Patnáctikilometrová trať byla 
rozdělena na kilometrové úseky a každý kilometr 
dostala do péče skupina traťařů. Při počtu mi-

nimálně čtyř traťařů na kilometr to znamenalo 
nejméně 60  traťařů. Tak vznikl základ party 
bafuňářů traťařů, která podržela novoměstské 
lyžování až do přelomu tisíciletí. Jejich obětavost 
dosáhla širokého uznání, dokázali se vypořádat 
s námrazou, s polomy i s nedostatkem sněhu. 
Když ale rozmary počasí navzdory všemu úsilí 
nakonec zvítězily, tak byla Zlatá lyže odvolána. 

V roce 1983 byla z důvodu nedostatku sněhu Zla-
tá lyže uspořádána v Donovalech na Slovensku 
a v roce 1988 na Štrbském Plese ve Vysokých 
Tatrách. Učili se i rozhodčí. Přišla doba elektro-
nického měření času a v roce 1977 byly poprvé v 
Československu výsledky závodu zpracovávány 
na počítači DATA SAAB v n. p. ŽĎAS a zasílány 
dálnopisem. Světový pohár v běhu na lyžích zaví-
tal do Nového Města poprvé v roce 1981 závodem 
žen na 20 km. V roce 1985 vysílala Českoslo-
venská televize z Nového Města poprvé štafetový 
závod žen na 3x5 km v přímém přenosu. Do roku 
2000 se závod „O zlatou lyži Českomoravské vy-
sočiny“ stal jedenáctkrát součástí závodů Svě-
tového poháru v běhu na lyžích. Po roce 1972 
se v Novém Městě objevila první technika na 
úpravu tratí. Nejdříve šlo o sněžný skútr Snow 
track a v roce 1975 o Buran sovětské výroby. Ke 
sněžným skútrům později přibyla pásová sněžná 
rolba Beskydsportu Lavina, což výrazně pomohlo 
při úpravách tratí. Sněhové podmínky ale stále 
závisely na rozmarech počasí. V dobách nouze 
o sníh byly jeho jediným zdrojem závěje za sně-
hovkami u silnic. Když ale nebyl sníh ani zde, tak 
se závody musely odvolat. Potíže s nedostatkem 

sněhu pomohla zvládnout sněhová děla, která 
přišla až po roce 1989. Požadavky na kvalitu in-
frastruktury lyžařských závodů mezitím narostly. 
Proto bylo mezi roky 2006–2016 přistoupeno 
k velké rekonstrukci celého lyžařského areálu. 
Díky tomu, že areál leží na pozemcích v majetku 
města, mohla jeho rekonstrukce díky vstřícnosti 
města proběhnout bez komplikací. S ohledem na 
atraktivitu závodů pro diváky se dnes závodí na 
kratších okruzích, aby bylo víc průjezdů stadio-
nem. Proto nově přibyly tratě na úbočí Harusáku. 
S ohledem na zavedení volného stylu jízdy (brus-
lení) a pořádání závodů s hromadným startem se 
musely tratě podstatně rozšířit. Televizní přenosy 
závodů si vyžádaly zavedení umělého osvětlení 
tratí a kabelové sítě pro přenos dat. Samozřejmou 
nutností bylo vybudování infrastruktury pro za-
sněžování tratí a stadionu technickým sněhem 
a zásobníku sněhu. Aby bylo možné využívat areál 

i pro závody biatlonu, byla vybudována střelnice. 
Nejistotu se sněhem a přípravou tratí dnes 

vyřešila technika. Armáda traťařů se zúžila a dnes 
se starají o stadion. Rozhodčí s administrativou 
zůstávají. Naopak biatlon vyžaduje větší množ-
ství rozhodčích na střelnici. O obsazení bafuňář-
ských pozic na vrcholových závodech je velký 
zájem z celé republiky. Novoměstští bafuňáři 
ale také zajišťují řadu závodů menších, a tak 
jsou v zimě vytíženi. Mohou si „odfrknout“ až na 
konci zimní lyžařské sezony. Tehdy přichází čas 
tradičních bafuňářských závodů, kdy se obrací 
role. Závodníci a trenéři se promění na bafuňáře 
a někdejší bafuňáři obdrží startovní čísla a vyrazí 
na trať. Tradice bafuňářských závodů je stále 
živá, jen forma se v průběhu let mění. Někdy 
se závodí s vervou, jindy se ze závodů vyklube 
spíš karneval. Poté následuje přátelské posezení. 

Popřejme novoměstskému lyžování dostatek 
obětavých bafuňářů, dobrých trenérů a dobrých 
závodníků, aby Vysočina Arena neosiřela a mohli 
jsme v ní fandit i našim novoměstským borcům!

Jaromír Černý

Zlatá lyže ve Vysokých Tatrách, 1988

Mistrovství světa v biatlonu 2013, sbor bafuňářů

Bafuňářské závody, Studnice 1986

Bafuňářské závody, Studnice 1987, ředitel závo-
du testuje můstek.
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Do 5.6. výstava CS.KOMIKS.21: Přijďte si kreslit přímo do expozice Horácká galerie

Do 12.6. výstava Dřevěné kostelíky na akvarelech Karla Tomana Horácká galerie

1.6. 9:00–
18:00

vzdělávací Večerníčkohrátky – zábavný den pro děti Městská knihovna

1.6. 15:00 workshop Kouzlení s písmem Horácká galerie

1.6. 16:00 relax Mezinárodní den dětí Městské lázně

1.6. 18:00 všehochuť O veřejném prostoru s novým městským architektem Horácké muzeum

2.6. 16:30 workshop Základy šití pro začátečníky i pokročilé Horácká galerie

3.6. 14:00–
21:00

kultura Noc muzeí a galerií
HM, HG, Vratislavovo nám., 
hasičské minimuzeum

4.6. 8:00 trh
Farmářský trh (doprovodný program: 9:00–12:00 Tvoření s lesním klubem Mraveniště a 
Petr Erin Kováč Tuňákobraní)

Vratislavovo nám., park

4.6. 12:00 sport Horolezecká 24hodinovka a 12hodinovka na kolech Autokemp Sykovec

4.6. 13:00 všehochuť Lunch Meet (výtěžek z festivalu podpoří veřejnou sbírku na stavbu Domova Pomněnka) Horácká galerie

4.6. 17:00 sport SFK Vrchovina Nové Město A – SK HS Kroměříž / MSFL 31. kolo hřiště NMNM

6.6. 11:00 sport Cyklotour 2022 – 5. etapa NMNM

9.6. 16:30 workshop Háčkování pro začátečníky Horácká galerie

10.6. 17:30 kultura Noc kostelů
katolický kostel, evangelický 
kostel

10.–12.6. kultura Kongres k Božímu milosrdenství NMNM, Slavkovice

11.6. 16:30 sport SFK Vrchovina Nové Město B – FC Nová Ves / Agados KP 26. kolo hřiště NMNM

16.6. 15:00 vzdělávací Zápis do 1. tříd na školní rok 2022/23 pro děti cizince ZŠ Leandra Čecha

16.6. 16:30 workshop Základy šití pro začátečníky i pokročilé Horácká galerie

16.6. 17:00 relax Sauna pro ženy s rituálem Městské lázně

17.6. 17:00 vernisáž Vernisáž výstavy na téma strašidla – Hluboká voda, nejhlubší les Horácká galerie

Od 17.6. výstava
Výstava kreseb a akvarelů Aloise Boháče (Vernisáž výstavy proběhne 17:00 v Horácké 
galerii spolu s tematikou strašidel.)

Horácké muzeum

17.–18.6. kultura Nova Civitas Vratislavovo nám.

18.6. 8:00 trh
Farmářský trh (Od 9:00 hraje Venkovská kapela. Současně probíhají městské slavnosti 
Nova Civitas.)

Vratislavovo nám., park

18.6. 17:00 sport SFK Vrchovina Nové Město A – SK Uničov / 33. kolo MSFL hřiště NMNM

19.6. 17:00 vzdělávací Komentovaná prohlídka města NMNM

21.6. 17:00 relax Sauna pro muže s rituálem Městské lázně

22.6. 15:00 workshop Kouzlení s písmem Horácká galerie

23.6. 16:30 workshop Háčkování pro začátečníky Horácká galerie

24.6. 13:00 vzdělávací Malý zdravotník aneb První pomoc mohou poskytovat i děti Kazmírův rybník

28.6. 18:00 kino ARTkino HG: Miluj svého robota Horácká galerie

30.6. 16:30 workshop Základy šití pro začátečníky i pokročilé Horácká galerie

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