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Jeden pohár skončil, druhý začíná
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„Areál bude mezi pěti nejlepšími v Evropě“ 
říká Ing. Josef Krška předseda novomětského Sportovního klubu 

pokračování na straně  4

Novoměstský sportovní areál, který prošel ná-
ročnou rekonstrukcí a  nese nový oficiální název 
Aréna Vysočina, prošel první velkou generálkou 

- světovým pohárem v biatlonu. Největší lyžařská 
akce v  historii areálu byla kladně hodnocena ne-
jen vedením IBU (Mezinárodní biatlonová fede-
race), ale i  veřejností. Příjemným překvapením 
byl divácký zájem a  pro pořadatele to byl jeden 
z  největších úspěchů. Moderní stadion a  nové 
tratě jsou na nejvyšší úrovni a znamenají velkou 

výzvu pro sportovce. Pořadatelé si ale neodpoči-
nou, krátce po  jedné zkoušce areálu začne Zlatá 
lyže, světový pohár v klasickém lyžování, který se 
po letech opět vrací do Nového Města na Moravě. 
Pro naše město a  Sportovní klub je to obrovský 
úspěch a  jen dokazuje, že lyžování má na  Novo-
městsku obrovskou tradici a  je na  co navazovat. 
Závody Zlaté lyže se uskuteční 11. a  12. února. 
Diváci se mohou těšit na  oblíbené pasáže tratí 
jako jsou esíčka nebo houpačky, část závodu bude 

i na nově vybudovaných tratích. Na sobotu je při-
praven závod na 30 km (muži) a 15 km (ženy) kla-
sicky s hromadným startem a neděle bude patřit 
divácky oblíbeným štafetám. Jako vždy doplní svě-
tový šampionát i doprovodný program. V sobotu 
nás čeká rekonstrukce prvního běžeckého závodu 
z Nového Města z roku 1911, v neděli závod dětí, 
které pojedou před bouřícími tribunami. Zahajo-
vací ceremoniál v centru města bude v sobotu 11.2. 
od 19.00 hod.

Je pro sportovní areál dobře, že se zde konají 
světové poháry a také se sem vrací? 
V každém případě je to pro areál moc dobře. Po-
zitivum je, že jsme se domluvili na  spolupráci 
mezi běžeckým úsekem a  biatlonovým svazem. 
I  ve  světě se tyto areály začínají spojovat, na-
příklad Val Di Fiemme bylo vždy doménou bě-
žeckého lyžování, letos zde vybudovali střelnici 
a  do  budoucna určitě uvažují o  dobudování ta-
kového areálu, jako máme tady v Novém Městě 
na Moravě. Tento areál bude určitě po dokončení 
v letošním roce patřit mezi pět nejlepších v Evro-
pě. 

Jak to cítíte jako Novoměšťák, že se tady konají 
světové poháry? 
Já to cítím pozitivně, protože Vysočina je nejen 
pro rekreační sport jako stvořená. Světové zá-
vody by měly být v  této oblasti nosným prvkem 
podnikání. A myslím si, že je to do budoucna ob-
rovské pozitivum, jak pro ubytovací kapacity, re-
staurace, penziony, tak pro samotné drobné pod-
nikatele ve městě, kteří to pocítí na svých tržbách. 

V poslední době se ve spojitosti s Novým Měs-
tem hodně mluvilo a mluví o biatlonu, co  kla-
sické lyžování?   
Naším zájmem je tyto sporty provozovat na stej-
né úrovni. Naším záměrem do budoucna je, aby-
chom tady měli každý rok alespoň jednu vrchol-
nou akci. A není to jednoduché, protože  zájemců 
o pořádání světových pohárů je na světě čím dál 
víc. Nicméně si myslím, že světový pohár v biatlo-
nu je první takovou pozitivní věcí. Navíc pokud se 
nám podaří i světový pohár v běhu, tak bychom 

měli mít do  budoucna postaráno o  to, aby tady 
každý rok minimálně jedna vrcholná akce byla. 

Řeč je hlavně o světových pohárech, ale bude 
areál využívaný i jinak? 
Areál není směřovaný jen na  pořádání vrchol-
ných soutěží. Celou zimu tu máme řadu dalších 
závodů, například župní nebo podnikové.
Vychovávat tu chceme také naše nové závodníky, 
během konání závodů se snažíme pro tréninkové 
skupiny najíždět trasy v nejbližším okolí, ale vý-
borně se dá potrénovat i na turistických tratích. 

Rád bych se omluvil všem Novoměšťákům, které 
obtěžovalo množství aut a  návštěvníků našeho 
města při světovém poháru v  biatlonu. Vím, že 
ne každý je nadšený z toho, že nemůže zaparko-
vat před svým domem, nebo když ho budí hluk 
z náměstí.
Nepříjemné mohou být i  davy zahraničních ná-
vštěvníků.
Všem, kterým světový pohár zkomplikoval život 
děkuji za trpělivost a toleranci. 
                                         Michal Šmarda, starosta města

Omluva
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Školní výuka později začínat nebude, rozhodli o tom rodiče
V minulém roce se na vedení města jako na zři-
zovatele základních škol obrátili někteří rodi-
če s  prosbou o  posunutí začátku školní výuky. 
Novoměstské základní školy začínají v  7.30 
hod. nebo v 7.40 hod. a přáním bylo, aby děti 
mohly usedat do lavic až v 8.00 hodin. Rodiče 
apelovali hlavně příjezdy autobusů, ale i  vzo-
rem jiných škol v  kraji, kde začínají později. 

„Nejhorší situace je pro naše děti v zimních mě-
sících, kdy je velmi brzké vstávání dětí velmi 
nepříjemné,“ říkal jeden z  rodičů Pavel Svo-
boda. Vedení města dostalo několik podkla-
dů ohledně autobusových spojů a  studií, kde 
odborníci nedoporučují dětem brzké vstávání. 
Potřebujeme zjistit, jaký je převažující názor 
rodičů a  jaké jsou možnosti změn v  jízdních 
řádech, ale pokud o to rodiče stojí, tak změnu 
rád podpořím,“ hodnotil v loňském roce situa-
ci starosta Michal Šmarda. A byl připraven na  
jednání s autobusovým dopravcem, aby se časy 
upravily podle potřeb dojíždějících školáků už 
od  nového roku. Rodiče proto obdrželi dotaz-
níky, aby se vyjádřili, jestli s posunutím školní 

výuky souhlasí, nebo nesouhlasí a  případně 
i proč. Zpět se vrátilo více jak 90 % dotazníků, 
ze kterých jasně vyplývá, že rodičům stávající 
situace vyhovuje. Celkem se začátkem vyučo-
vání v  8.00 hod. souhlasilo 260 rodičů, proti 
bylo 585 rodičů. Jako důvod, proč nechtějí za-
čátek školní výuky posunout na osmou hodinu 
rodiče uváděli, že  by se zároveň museli posu-
nout časy kroužků a rozvrh hodin v ZUŠ. Řadě 
rodičů by posunutí času nevyhovovalo kvůli 
jejich pracovní době, takhle ještě mohou ráno 
na dítě dohlédnout, ještě před tím než odejdou 
do práce. Půlhodina by nepomohla ani spous-
tu dětem, které by do  družiny po  vyučování 
stejně musely. Rodičům dětí novoměstských 
Základních škol, tak stávající situace vyhovu-
je. A změnu si nepřejí ani rodiče dojíždějících 
žáků, z 200 odevzdaných dotazníků na Základ-
ní škole na  Vratislavově náměstí se změnou 
nesouhlasí 173 rodičů. Navrhují však, aby se 
sjednotil začátek vyučování na  všech školách 
s na 7.40 hod. I  to je ale podmíněno úpravou 
jízdních řádů autobusů. 

Výsledky dotazníků

Výtahy nově střeženy
kamerami
Město Nové Město na Moravě se rozhodlo nain-
stalovat do výtahů ve věžových domech dohlížecí 
kamerový systém.  V současné době jsou kamery 
umístěny ve  výtahu v  červeném věžovém domě 
Tyršova č.p. 730 a  v  hnědém věžovém domě 
Křenkova č.p. 732 v  Novém Městě na  Moravě. 
Kamery byly instalovány do  opravených výtahů 
z  důvodu zajištění bezpečnosti provozu výtahu. 
Vstupní dveře do monitorovaných výtahů v příze-
mí budovy a prostor výtahu jsou označeny infor-
mační tabulkou.
Město konečně řeší problém s vandaly, na které si 
nájemníci dlouhá léta opakovaně stěžovali.
Naší snahou je zkvalitnit podmínky bydlení na-
šim nájemníkům a  zajistit bezpečnost provozu 
bytových domů. 

Cena tepelné energie
a ohřevu teplé vody
Město Nové Město na  Moravě a  Novoměstská 
teplárenská a.s. Nové Město na  Moravě řešili 
koncem roku cenu tepelné energie na  vytápě-
ní a  ohřev teplé užitkové vody pro další období. 
Výše ceny činí 434,- Kč bez DPH, je nezměněna 
již od  II. pololetí roku 2009.  Novoměstská tep-
lárenská a.s se snaží o stabilizaci ceny i na další 
období.

Dotace na klavír
Základní umělecká škola Jana Štursy má někte-
ré hudební nástroje z  dob předválečných a  čas-
tým používáním jsou už ve velmi špatném stavu. 
Mnohdy se škole ani nevyplatí nástroj opravo-
vat. Opravy jsou navíc velmi drahé a škola na ně 
nemá. „V  minulosti jsme už využili krajských 
dotací na nákup nebo opravy učebních pomůcek, 
získali jsme xylofon, dataprojektor a jedno piani-
no. Teď dáváme další žádost o 200 tisíc na nové 
křídlo, které by sloužilo pro výuku na Monseově 
ulici,“ říká ředitelka Eva Mošnerová. Nový klavír 
ale stojí kolem 400 tisíc korun, pokud umělecká 
škola získá krajský grant, přislíbila rada města, 
že na  hudební nástroj přispěje 100 tisíc korun, 
zbytek dofinancuje škola ze svého rozpočtu.

Filmů v klasických formátech ubývá
Rada schválila dotaci kinu ve výši 30 tisíc korun 
na  pokrytí provozních ztrát. Bude tak zajištěn 
provoz na rok 2012, přesto je nad budoucností 
kina otazník.
Město se proto tímto problémem bude zabývat, 
protože má zájem provoz kina i  nadále udržet 
a podpořit jeho modernizaci. Důvodů, proč by 
mělo být kino v  budoucnu digitální, je hned 
několik. Jedním z  nich je hlavně úbytek filmů 
v klasických formátech, v distribuci je v podobě 
v  35 mm kopiích dostupná už jen pětina filmů. 
Omezen je tak nejen výběr nových filmů, ale i je-
jich kvalita.
Moderní technologie jdou navíc stále ku předu 
a digitalizací by se zkvalitnil divácký zážitek. 

Z rady

1.ZŠ  
rodiči vráceno dotazníků: 488 = 95 %  
pro posunutí začátku školní výuky
na 8.00 hod.: 137 = 28 %  
pro zachování stávajícího času začátku školní 
výuky: 351 = 72 %  
 
2.ZŠ  
rodiči vráceno dotazníků: 357 = 90 %  
pro posunutí začátku školní výuky
na 8.00 hod.: 123 = 34,5 %  
pro zachování stávajícího času začátku školní 
výuky: 234 = 65,5 %  
 
celkem za obě ZŠ:  
rodiči vráceno dotazníků: 845  
pro posunutí začátku školní výuky
na 8.00 hod.: 260 = 30 %  
pro zachování stávajícího času začátku školní 
výuky: 585 = 70 %
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Na adresu pořádaného světového poháru padají 
superlativy ze všech stran. Profesionální, per-
fektní, dokonalý, úspěšný... Už ale někoho z  or-
ganizačního výboru napadla i  slova jako sterilní, 
snobský, nabubřelý? Nebo to napadlo někoho 
z radnice? Kde se ve mně bere ta drzost hanobit 
tak povedené dílo? Skutečně na mě celá událost 
udělala dojem, že organizační výbor výborně 
zhodnotil marketingovou značku prvotřídního 
lyžařského pořadatele (NMNM), dokonale ji po-
mlel a zpracoval za pomoci všech obětavých lidí 
s  lopatou a  v  dobře namazaném organizačním 
soukolí vyprodukoval něco, co uspokojilo celý 
svět i biatlonovou federaci. Jen nás Novoměšťáky 
(pokud zrovna nejsme dobrovolníky) k tomu jaksi 
nepotřebuje. 
Je to už pěkných pár let, co jsem se po Ochoze pro-
háněl s malorážkou a trefovali jsme papírové terče. 

Chválí nás celý svět! ...a ptal se někdo i Novoměšťáků?
Uzavřené tratě, strojově najeté stopy a střelnice se 
sklopnými terči jsme tehdy moc nepoznali. Zato 
jsme poznali partu výborných lidí, kamarádů, do-
stali náplň života, která nedávala čas na  lumpár-
ny, a naprosto všichni jsme zůstali věrní lyžování 
a sportu obecně. A za to jsem dodnes vděčný.
Nemohu se zbavit dojmu, že dnes tady o  sport 
nejde na prvním místě. Je to jen prostředek, jak 
přilákat spoustu lidí na  jedno místo a  nechat je 
zde utrácet. A kdyby to IBU vyžadovala, mohl stát 
na prostranství před Ski hotelem i kolotoč. Proč 
ne. 
Co ale chybí a  ani obrovské dotace, které byly 
na  uvedenou akci vyčerpány, z  pohledu „obyčej-
ného“ a tedy sportujícího Novoměšťáka nenapra-
vily, je dostupnost sportovišť. Už v  předchozích 
letech byla sice možnost legálně využívat závodní 
okruh v době, kdy zbytek Vysočiny trápil nedosta-

tek sněhu, ale okruh byl otevřen od 16 hodin, až 
skončily tréninky.  Co ale předcházelo SP v biatlo-
nu při sněhové bídě, mě doslova nadzdvihlo. Uza-
vřené tratě, zákaz vstupu – to vše lze pochopit, ale 
když se dozvím, že díky laskavosti organizačního 
výboru se po stejných tratích prohání trénující fot-
balisté ligového týmu, nelze říci než: No, pardón! 
Přes 30 let odstupu si o  sobě troufnu tvrdit, že 
jsem stále ještě lepším lyžařem, než fotbalisté ze 
Slovácka. Ale asi nejdu marketingově zhodnotit....
Chci touto krátkou úvahou donutit k  zamyšlení 
organizační výbor a  sportovní klub, že my „oby-
čejní“ Novoměšťáci chceme z těchto závodů v bu-
doucnu mít něco trvalejšího, než jen zarovnané 
ulice parkujícími auty, kolabující internet a  ne-
fungující bankomat. Chceme mít možnost se díky 
této akci snadněji a kvalitněji dostat na lyže.
                                Ing. Ivan Vrbecký  (redakčně kráceno)

Ptali jsme se, jak hodnotí SP několik novoměšťáků ze svého pohledu a ze svých profesí?
Mgr. Otto Ondráček, ředitel ZŠ
Závody světového poháru v biatlonu a s nimi spo-
jené doprovodné programy navštívilo mnoho žáků 
naší školy. Byl to pro ně nejenom zajímavý spor-
tovní, ale i  kulturní zážitek. Z  bohaté nabídky si 
mohl vybrat každý to, co ho opravdu zajímá, baví.
V neposlední řadě si žáci mohli vzít ze závodníků 
příklad a obdivovat jejich sportovní vlastnosti, kdy 

JUDr. Libor Černý, vedoucí PČR 
Vzhledem k  tomu, že areál ještě nebyl dokončen, 
tak si policie vyzkoušela krizovou situaci, jak by asi 
vypadalo město v případě, kdyby se zaplnila všech-
na parkoviště. Jednoznačně je dáno, že pokud má 
areál fungovat v takovém rozsahu, tak bez opravené 
devítky, kvalitního parkoviště a točny pro autobusy 
se neobejdeme. První tři dny jsme zkoušeli všechny 

i přes velkou nepřízeň počasí, nezdar ve střelbě či v běhu dokázali bojovat 
až do konce závodu a nevzdali se uprostřed boje.

A jaký je Váš názor? Jak se Vám líbil SP v biatlonu? Je potřeba ještě hodně zlepšovat? A co Vám během šampionátu vadilo. Pište na zpravodaj@nmnm.cz

Dana Jamborová, dobrovolník 
Pracovat jako dobrovolník není moje premiéra. 
Po zkušenostech z Vancouveru (ZOH 2010) jsem 
se jako Novoměšťačka octla na „domácím hřišti“. 
Nyní jsem pracovala ve VIP stanu, kde jsem víta-
la, usazovala hosty a starala se o celkový pořádek 
a pohodový průběh. Získala jsem nejen nové zku-
šenosti, ale  setkala jsem se se spoustou zajíma-

Čestmír Nejedlý, novoměstský podnikatel
Světový pohár v  biatlonu byl tento měsíc pro mě 
osobně nádherným zážitkem a skvělou příležitostí 
poznat řadu nových přátel. Z  hlediska mého pod-
nikání je vždy dobré, když se ve  Městě něco děje. 
Takováto „světová akce“ s sebou přinese sice více 
práce, ale i zvýšení tržeb. A to je pro naši hospůdku 
jen dobře.vých lidí, ať už mluvím o VIP hostech, nebo o samotných organizátorech, 

kteří byli moc fajn. Velmi jsem si ten týden užila a těším se na mistrovství 
světa v biatlonu 2013, jehož budu doufám opět součástí.

varianty dopravy a osvědčila se nám varianta s dopravcem, který provozoval 
kyvadlovou dopravu. Ukázalo se, že dál jak k Medinu návštěvníky vozit ne-
můžeme, protože jinak by v okolí areálu mohlo dojít ke kolapsu.

MVDr. Dan Sokolíček, novoměstský zastupitel 
Čtyři dny jsem měl možnost přímo na  místě sle-
dovat způsob pořádání závodu a pokud mám akci 
hodnotit, tak dle mého názoru právem chválím a vy-
jadřuji všem pořadatelům poděkování nejen za pro-
fesionálně zvládnuté prezentování našeho města, 
ale i  nově vzniklé Vysočina arény. I  přes některé 
nedostatky a komplikace, kterých si jsou i sami po-

řadatelé jistě vědomi, kritizovat nechci. Vždyť se předpokládalo, že nám to 
přinese řadu zkušeností a podnětů pro pořádání MS v příštím roce a přece 
platí pro každého, že chybami se člověk učí. Chyb bylo mnohem méně než 
veskrze pozitivních ohlasů. Jsem o to víc rád Novoměšťákem, když mohu 
svým přátelům vyprávět o tom, v jakých podmínkách u nás pořádáme vr-
cholové sportovní akce.

Karel Klapač,  jednatel  ZL  s.r.o.
Z  mého pohledu byl SP v  biatlonu možností vy-
zkoušet technická řešení v praxi, ověřit funkčnost 
veškerých systémů jako je osvětlení, ozvučení, da-
tové a energetické rozvody v plné zátěži s požadavky 
IBU, televizních štábů a  ostatních složek podílejí-
cích se na zabezpečení celé náročné akce. Jsem rád, 
že jsme v  požadavcích obstáli a  nezůstali ve  stínu 

světových středisek, tím jsme mohli divákům i závodníkům nabídnout zú-
častnit se této, svým rozsahem ojedinělé, sportovní akce. Mistrovství světa 
bude v tomto směru mnohem náročnější než tento závod a před námi je 
do příštího roku ještě mnoho úkolů, především v oblasti parkování.
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dokončení  ze strany 1
Rozhovor s Ing.  Josefem Krškou,
předsedou novoměstského sportovního 
klubu

Významná únorová výročí

4. 2. 1932       
zemřel v Brně
prof. Julius Josef Pavelka
učitel, národopisný pracovník,
autor publikace „Horácká svatba“
80. výročí úmrtí
(narozen 12. 4. 1865 v Prostějově)

5. 2. 1942       
zahynul v Mauthausenu 
Mořic Skutecký 
novoměstský výrobce likérů a limonád,
aktivní činovník mnoha místních spolků
70. výročí úmrtí
(narozen 8. 11. 1876 v Olešnici)

10. 2. 1942     
zemřel v Praze 
JUDr. Jaroslav Kallab
právník, profesor a rektor
Masarykovy univerzity v Brně
70. výročí úmrtí
(narozen 24. 6. 1879 v NMnM)

13. 2. 1762      
narodil se v NMnM 
Matyáš Daniel Německý
lékař, výborný hudebník a skladatel
250. výročí narození
(zemřel 16. 7. 1824 v Brně)

15. 2. 1912       
narodil se ve Sněžném 
Bohdan Lacina
akad. malíř a grafik, na rodném domě
čp. 57 pamětní deska od M. Slezáka
100. výročí narození
(zemřel 6. 7. 1971 v Brně)

15. 2. 1897      
narodil se v Rokytně 
Bohumil Šín
malíř krajinář-samouk
115. výročí narození
(zemřel 31. 10. 1926 v Rokytně)

23. 2. 1887      
narodil se v Novém Veselí 
Julius Pelikán
akad. sochař
autor busty J. A. Komenského
125. výročí narození
(zemřel 17. 2. 1969 v Olomouci)

24. 2. 1902     
zemřel v Praze 
Josef Kořínek
profesor novoměstské reálky,
1. náčelník novoměstského Sokola
110. výročí úmrtí
(narozen 19. 12. 1865 ve Vysokém
u Žďáru nad Sázavou)

24. 2. 1882     
narodil se v Kobylí na Moravě 
Matěj Müller
farář a děkan v NMnM, iniciátor výzdoby 
kostela sv. Kunhuty sgrafity od K.Němce
130. výročí narození
(zemřel 15. 8. 1951 v NMnM)

Julius Pelikán
byl žákem Josefa Václava Myslbeka a Jana Štur-
sy, studoval Akademii výtvarných umění v Praze 
a dokonce po vzoru dalších umělců podnikl stu-
dijní cestu po Itálii. Od roku 1913 žil trvale v Olo-
mouci, zde i založil rodinu. V roce 1915 byl nucen 
narukovat. Za  první světové války byl členem 
zvláštního oddílu pro výzdobu válečných hřbito-
vů na území dnešního Polska.
Za druhé světové války byl s manželkou a nejstar-
ším synem Vladimírem vězněn v  internačních 
táborech ve Svatobořicích a na Kounicových ko-
lejích v Brně. Po těchto zkušenostech se jeho vel-
kým tématem staly plastiky námětově se týkající 
odboje. Kromě volné tvorby se zapsal především 
jako autor desítek pomníků a sochařské výzdoby 
architektury.
Nejvíce jeho prací se nachází v Olomouci, někte-
ré najdeme ale i v Novém Městě na Moravě. Jed-
nou z nejznámějších je busta J. A. Komenského 
na  stejnojmenném náměstí, na  katolickém hřbi-
tově je dětská podobizna a socha s názvem Bol. 
Další sochařské práce akademického umělce 
jsou zastoupeny v expozici Horácké galerie. 

A  samozřejmě areál může být využitý i  mimo 
zimu. V loňském roce se tu konal světový pohár 
v  horské cyklistice nebo mistrovství republiky 
na  in-linech. Areál je multifunkční, takže jsme 
otevřeni velkým firemním akcím nebo koncer-
tům. 

Během závodů SP v biatlonu jsme se často se-
tkávali s názvem Aréna Vysočina, byl to pra-
covní název během závodů a nebo je to nový 
oficiální název?   
Dlouho byl areál znám jako areál Sportovního 
klubu, nebo areál Zlaté lyže, případně areál 
u hotelu Ski. Musíme ale název sjednotit. Že to 
bude Aréna Vysočina je jedna z podmínek přidě-
lení dotace od kraje Vysočina. 

Za poslední rok se v areálu uskutečnilo mno-
ho změn. Konkrétně jakých? 
Pořádání mistrovství světa souviselo s  dobudo-
váním areálu. Před dvěma lety se proto začalo 
vymýšlet, jak by měl areál vypadat a jak by si měl 
udržet světovou úroveň. Za Sportovní klub jsme 
podali žádost o  evropské peníze, které se nám 
podařilo získat.
Z  toho byla financována výstavba první etapy, 
která začala na  jaře loňského roku a  skončila 
v  listopadu. Zároveň se během loňského srpna 
rozjela výstavba druhé etapy, kterou financova-
lo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Kraj Vysočina a Nové Město na Moravě. Aby byl 
areál kompletní a připraven na rok 2013, zbýva-
jí už jen dva objekty, přestavba nové budovy pro 
zázemí kanceláří Sportovního klubu a  podcho-
dy na stadionu. 

Rád bych ještě poděkoval za  finanční pomoc. 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jo-
sef Dobeš vyšel tomuto projektu vstříc a označil 
ho jako jeden ze 4 prioritních v republice. Kraj-
skou podporu máme díky hejtmanovi MUDr. Ji-
římu Běhounkovi. Výrazně nám pomohli no-
voměstští zastupitelé a  starosta města Michal 
Šmarda.

Mistrovství světa v biatlonu
v Novém Městě na Moravě

se koná
7. - 17. 2. 2013
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Ohlédnutí za Světovým pohárem v biatlonu

Kalendář závodů SK

4. - 5. 2. 
M-ČR dospělých a dorostu

11. - 12. 2.
SP/Zlatá lyže

17. - 18. 2.
VIESMANN – firemní hry

18. - 19. 2.
Základní lyžování + ČMP v běhu 

21. - 23. 2.
Policie hl. města PRAHY

24. - 25. 2.
KASTY

(24. 2. sjezdovka, 25. 2. dopoledne 
běh na lyžích, odpoledne biatlon)

25. - 26. 2.
Firemní hry

Do  České republiky se po  dlouhých 31 letech 
vrátila biatlonová elita. V Novém Městě na Mo-
ravě se jelo dalších pět závodů 5. kola světového 
poháru. Naposledy u nás závodila světová špič-
ka v lednu 1981. Tehdy se světový pohár odehrál 
v Jáchymově v Krušných horách. „Tři generace 
českých biatlonistů neměly příležitost závodit 
před zraky svých fanoušků. Jsem přesvědčen, 
že tento světový pohár i mistrovství světa 2013 
napomohou popularizaci biatlonu v Česku i roz-
voji jeho základny,“ říká tehdejší úspěšný trenér 
a  současný sportovní ředitel organizačního vý-
boru Vlastimil Jakeš.  
Dlouho organizátoři čekali na sníh, během pří-
prav si museli vystačit hlavně se sněhem tech-
nickým, který rozváželi po  tratích. Jen pár dní 
před vypuknutím závodů začalo sněžit a boj se 
sněhem pokračoval, tentokrát ho ale bylo víc 
než dost. Ještě v  úterý odklízelo sníh z  tribun 
a přístupových cest 240 lidí. Testem muselo pro-
jít ozvučení, osvětlení a připojení. Řešil se hlav-

ně problém s parkováním, louky, na kterých se 
mělo parkovat, byly rozbředlé. Ve  městě proto 
bylo určeno několik lokalit, kam mohli návštěv-
níci auta odstavovat a  pak využít kyvadlovou 
dopravu.  
Ve  středu závody vypukly a  vytrvalostní závod 
na  15 km vyhrála Finka Kaisa Mäkäräinenová, 
která ten den slavila své 29. narozeniny. Čes-
kým biatlonistkám se na domácí půdě nedařilo, 
nejlepší z  Češek Barbora Tomešová se čtyřmi 
trestnými minutami obsadila 53. místo, naděje 
Veronika Vítková skončila na 68. místě.
Vítězství v  prvním závodě mužů na  20 km pu-
tovalo do Ruska. Postaral se o to 29 letý Andrej 
Makovejev, který za  sebou nechal vedoucího 
muže celkového pořadí SP Emila Hegle Svend-
sena z  Norska a  Švéda Björna Ferryho. Z  čes-
kých reprezentantů si nejlépe vedl Jaroslav 
Soukup na  14. místě. Česká jednička Michal 
Šlesingr doplatil na pád v prvním kole a násled-
nou špatnou střelbu, skončil až na  75. místě. 

Lepší byli 20. Moravec, 53. Vítek i 64. Holubec.
Páteční sprint žen komplikovalo husté sněžení. 
S  těžkými podmínkami si dokázala nejlépe po-
radit Ruska Olga Zajcevová a  zvítězila. Druhá 
skončila Norka Tora Bergerová a  třetí vedoucí 
závodnice celkového pořadí SP Němka Magda-
lena Neunerová. Veronika Vítková po první bez-
chybné položce dokonce atakovala první pětku, 
ale tři chyby ve stojce ji nakonec odsunuly na 13. 
místo. Gabriela Soukalová obsadila 43.místo. 
Sprint mužů vyhrál Nor Emil Hegle Svendsen 
a potvrdil tak svoji pozici vedoucího muže celé-
ho seriálu. Na druhém místě skončil Francouz 
Simon Fourcade a třetí jeho bratr Martin. Z čes-
kých reprezentantů si v sobotu nejlépe vedl Mi-
chal Šlesingr, který obsadil 17. pozici, 23. místo 
obsadil Ondřej Moravec a 29. Jaroslav Soukup. 
Nedělní stíhací závody přilákaly davy lidí. 
Za podpory 18 tisíc fanoušků si pro zlato dojeli 
Norka Tora Bergerová a Anton Šipulin z Ruska. 
Česká biatlonistka Veronika Vítková, která od-
startovala ze 13. místa, proběhla cílem jako 21., 
Gabriela Soukalová obsadila 37. příčku.
Z  českých biatlonistů byl nejrychlejší Ondřej 
Moravec, který skončil 22. a o jedno místo si tak 
o proti sprintu polepšil. Jaroslav Soukup doběhl 
31., Michal Šlesingr hned za ním a Zdeněk Vítek 
obsadil 51. místo.
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Zápis žáků
do prvních tříd

Poděkování
za krásný dárek

Mladý Demosthenes

Čtěte nás aktuálně
na našich stránkách

http://noviny.nmnm.cz

Ředitelství I. a II. základní školy v Novém Městě 
na Moravě upozorňuje rodiče dětí,
že podle vyhlášky MŠMT bude zápis dětí pro 
školní rok 2012/2013 uskutečněn dne
2. 2. 2012 od  1500 do  1700 hodin. Zápis pro 
I. ZŠ proběhne na  přístavbě školy - ul. Tyršova 
321 a zápis pro II. ZŠ v budově školy - ul. L. Če-
cha 860. Zápisní lístek se bude vyplňovat až při 
zápisu na zvolené škole. Rodiče u zápisu předloží 
rodný list žáka a průkaz totožnosti zákonného zá-
stupce. Pokud rodiče uvažují o odkladu školní do-
cházky dítěte, předloží u zápisu písemnou žádost.

Ředitelství I. a II. ZŠ

Již podruhé se naše gymnázium zúčastnilo réto-
rické soutěže Mladý Demosthenes. Tato soutěž 
se prioritně zabývá komunikací, která je v  sou-
časnosti řazena mezi nejdůležitější schopnosti 
moderního člověka. Soutěž je rozdělena do něko-
lika věkových kategorií.
Podstatou soutěže je připravit 1-2 minutový 
monolog na libovolné téma, ve kterém žáci před-
vedou své komunikační dovednosti. Celým do-
polednem provází a o soutěžící se stará televizní 
rosnička Jana Adámková.
Odborná porota zohledňuje při hodnocení krité-
ria jako originalita tématu, práce s informací, ale 
i  technika práce s hlasem či neverbální komuni-
kace. 

V  letošním roce, stejně jako v  tom loňském, re-
prezentovala naši školu Alena Dolníčková, která 
se svým monologem o důležitosti smíchu získala 
pomyslnou zlatou medaili ve  své kategorii a  po-
stoupila tak do  krajského kola. Svým výkonem 
nejen ona, ale i  ostatní soutěžící prokázali, že 
taková člověku vlastní věc, jakou komunikace 
bezesporu je, nečiní mladým lidem nejen žád-
nou nesnáz, ale naopak jim činí potěšení se v ní 
zdokonalovat. A proto mluvme s dětmi a učme je 
mluvit, tím jim pomáháme pootevřít pomyslnou 
bránu do světa.              
                                             Mgr. Martina Procházková

Gymnázium V. Makovského se sportovními
třídami Nové Město na Moravě

Školáci z Nového Města v Krátké
Dostat nadílku od  Barbory nebo Ambrože, 
ochutnat černého kubu a oplatku s medem a ješ-
tě se stát postavou z betléma, to si mohli vyzkou-
šet školáci ze ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě 
na  Moravě v  Krátké u  Sněžného. V  předvánoč-
ním týdnu se zúčastnili programu Ten vánoční 
čas.
Žáci se seznámili s  postavami adventu, které 
dříve obcházely vesnice a ze kterých se do dneš-
ních dnů zachoval pouze Mikuláš se svojí druži-
nou. Každá z nich byla spojena s nějakou tradicí 
a často i nadělováním. Děti pak přichystaly tra-
diční vánoční stůl i s pokrmy, které se na Horác-
ku před 100 lety pojídaly. Štědrovečerní večeře 
byla doplněna mnoha zvyky, které zabezpečova-
ly úspěch v dalším roce nebo věštily budoucnost: 
házením pantoflem, věštbou z hrníčků, třesení 
bezem, nebo pouštěním lodiček. V  poslední 

části dopoledne se všichni důkladně seznámili 
s postavami z betléma, betlém si sestavili a na li-
dičky z betléma si také zahráli. Celý program do-
plnila procházka po pohádkové vesnici Krátká.
Tříhodinový vánoční program Ten vánoční čas 
připravili pro děti na  Novoměstsku pracovníci 
školského zařízení Chaloupky o.p.s., jehož nové 
pracoviště vzniká právě v  Krátké. „Kontakt se 
školou jsme navázali prostřednictvím paní uči-
telky Kachlíkové, která učí v první třídě. Získa-
la pro návštěvu Krátké své kolegyně z  dalších 
ročníků, a  tak mohla pokračovat spolupráce, 
kterou jsme s  touto školou začali již koncem 
minulého školního roku, kdy jsme se s několika 
třídami potkali u posledního vlka,“ pochvaluje 
si spolupráci se školou koordinátorka nově vzni-
kajícího zařízení Marie Rajnošková. „Budeme 
se těšit na další setkávání.“

V  předvánočním čase se konala v  Kulturním 
domě v Novém Městě na Moravě zatím nevída-
ná akce. Proběhla volba Miss aerobic. V několi-
ka kategoriích soutěžila děvčata od 4 do 18 let. 
Všechna děvčata ze sebe vydala pod vedením 
zkušených cvičitelek to nejlepší. A vůbec to ne-
bylo jednoduché! Náročné cvičení a promenáda 
před pozornou odbornou porotou, to opravdu 
vyžadovalo pevné nervy. Příjemné sportovní 
atmosféře napomáhalo i hodně diváků z řad ro-
dičů a obdivovatelů tohoto krásného, ale i velmi 
náročného sportu.
V přísálí se každý mohl posilnit svařeným vínem, 
také si mohl zakoupit panenky, pohledy, výrob-
ky zdravé výživy, ale i sportovní oblečení.
Odpoledne přešlo v podvečer a v sále už sílilo napětí. 
Kdo bude nejlepší? Ty nejlepší si vítězství za-
sloužily! Ale úsměvem, chutí, dobrou náladou 
zvítězili vlastně všichni!
Velký dík patří hlavně paní Lence Krupíkové, 
která měla celý večer na starosti, a samozřejmě 
všem, kdo se na akci podílel. A  to nejkrásnější 
na konec.
Výtěžek ze vstupného a prodeje panenek připadl 
Základní škole Malá v Novém Městě na Moravě.

Ještě jednou chceme poděkovat jménem naší 
školy všem, kdo se podílel na této akci!
Děkujeme!
                                                          kolektiv učitelů ZŠ Malá
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Informační centrum v novém 
Centrum nejen pro turisty, ale i  pro obyvatele 
města změnilo od  nového roku svoji adresu. 
Nově teď sídlí v  prostorách Horáckého muzea. 

„Hned druhý víkend po  přestěhování do  Horác-
kého muzea jsme se propagovali na  třech mís-
tech najednou. Na  světovém poháru v  biatlonu, 
na  veletrhu Regiontour v  Brně a  zároveň bylo 
Informační centrum otevřeno celý víkend,“ říká 
vedoucí Mgr.  Jaroslava Šmídková. Nové Město 
se na  brněnském veletrhu Regiontour prezen-
tovalo pod Krajem Vysočina a  velký zájem byl 
o  informace týkající se mistrovství světa v  biat-
lonu v  příštím roce. Navíc si návštěvníci mohli 
vyzkoušet laserovou střelnici a  prohlédnout si 
biatlonovou výzbroj. „Návštěvnost IC máme teď 
okolo 60 lidí za den, před biatlonem jsem prodá-
vali i lístky a informovat se chodili i cizinci z celé 
Evropy, tak jsme měli návštěvnost 150 až 200  
lidí za den,“ doplňuje Šmídková.
Řada otázek, se kterými se v Informačním centru 
teď nejvíce setkávají, jsou informace o  najetých 
běžeckých tratích. Vzhledem k  současným sně-
hovým podmínkám se na  Novoměstsku může 
upravovat zhruba 40 kilometrů tratí, které ve-
dou od  Nového Města směrem na  Tři Studně, 
Fryšavu, Kadov a  také na  Rokytno a  Studnice. 
V nižších polohách jako jsou Milovy a Jimramov 
zatím není dostatek sněhu na strojovou úpravu. 

Aktuální informace najdou lyžaři na stránkách ly-
žařského Novoměstska: lyzovani.nmnm.cz, kde 
je možné sledovat i on-line pohyb rolby v terénu. 
Na  údržbě stop se podílejí okolní obce, město 
a přispívají i hoteliéři. Podle vedoucí IC se to pod-
nikatelům rozhodně vyplatí: “Ten, kdo přispěje, 
je propagován na  stránkách města, pokud jsou 
vhodné podmínky, mají zaručeno, že jim při-
jedou hosté.“ Na  úpravu stop může ale přispět 
formou darovací smlouvy kdokoli, příští rok by 
navíc mohla vzniknout služba dárcovských SMS 
v  hodnotě 30 Kč.  Kromě běžeckého nebo sjez-
dového lyžování by Jaroslava Šmídková nabídla 
nejen turistům, ale i  místním výlety na  saních 
tažených koňmi na  Blatinách nebo na  Javorku. 

„Mimo běžných zimních sportů jsou zde ideální 
podmínky pro provozování snowkitingu. Je mož-
né se domluvit i na výuce. Novoměstsko je vyhle-
dávaným místem pro tento sport, fouká dostatek 
větru a jsou tady otevřené pláně.“  
Nově se novoměstské IC stalo místem pro před-
prodej vstupenek v  sítí Eventim. Zakoupit zde 
můžete lístky na  akce, které se konají v  rámci 
nejen České republiky, ale i  Evropy. Už teď tu 
můžete koupit lístky například na  závody světo-
vého poháru Zlaté lyže, letní závody horských 
kol, brněnský Grand Prix, ale i  na  řadu divadel 
a muzikálů.

Zlepšovák pro seniory - držák na francouzské hole 
v novoměstském informačním centru

Běžecký světový pohár FIS se po dvou letech vrací 
do  Nového Města na  Moravě. První lyžařské zá-
vody se v Novém Městě na Moravě uskutečnily 2. 
února 1910. Trať byla dlouhá 10 km a startovalo 
16 závodníků, tehdy ještě o jedné holi. Jak to před 
více než sto lety mohlo vypadat, se v připravované 
replice dozví diváci v sobotu 11. února mezi dvě-
ma hlavními závody.  
V sobotu 11.února je na programu 30 km (muži) 
a 15 km (ženy) klasicky s hromadným startem. Po-
lovina z pětikilometrového okruhu povede na tra-
dičních tratích v  lese Ochoza. Druhá část zamíří 
pod silnicí na  druhou stranu areálu. „Jsou tam 
těžké profily, ale dala by se tam jet i klasika, stro-
mečkem,“ potvrzuje bývalý český reprezentant 
Lubomír Buchta, který pracuje v  pořadatelském 
týmu. Profily běžeckých i  biatlonových tratí se 
podle mezinárodních federací liší. Biatlonisti vy-
užívají především techniku bruslení, a mají proto 
trasy strmější. „Vlastík Jakeš je tam postavil přímo 
brutálně. Jako byste poslouchali Dvořáka a  pak 
přišel Janáček,“ srovnává Ladislav Slonek, šéf or-
ganizačního výboru. „Je to výhoda mít takový svě-

FIS Cross Country World Cup
KAJOTbet Zlatá lyže 11. a 12. února 

tový areál k dispozici společně pro dva sporty,“ do-
plňuje Lukáš Sobotka, prezident Svazu lyžařů ČR. 
V neděli 12. února se pak jedou štafety 4x10 km 
muži a  4x5 km ženy – klasické úseky v  Ochoze, 
bruslařské na Plačkovci.
Vstupenky jsou již v prodeji, a to v síti EVENTIM 
nebo na  oficiálních stránkách Svazu lyžařů ČR 
www.czech-ski.com. 
Více informací najdete na www.zlatalyze.cz.

Oficiální
program:

11. 2. 2012 
12.30 Ženy 15 km, klasicky hromadný start 
14.15 Muži 30 km, klasicky hromadný start 
Vyhlášení vítězů 15 minut po každém závodě
19.00 Zahajovací ceremoniál v centru města

12. 2. 2012
11.15 Ženy 4x5 km / 14.00 Muži 4x10 km
Vyhlášení vítězů 15 minut po každém závodě
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Roční bilancování atletů tělovýchovné jednoty

Celkem 45 medailí z ČR a Evropy pro judisty z Nového  Města na Moravě

Oddíl dlouhodobě pracuje na  vynikající úrovni 
a  jistě zajišťuje smysluplné využití volného času 
mládeže nejen Nového Města. Kromě uspořá-
dání závodů na  dráze (soutěže družstev Kraje 
Vysočina, trojboj Žďárské ligy mistrů, Corny 
středoškolský pohár, vrhačský sedmiboj, Moták 
roku a  náborové závody) také čtyři běhy mimo 
dráhu – na jaře běh Korunou za korunu, Podzim-
ní přespolní běh v areálu koupaliště, běh na Kap-
lisko a  nově letos také Memoriál Cyrila Musila 
na  Studnicích. Kromě toho pořádáme v  letních 
měsících sportovně rekreační pobyt v  Radiměři 
pro nejmenší adepty atletiky a další aktivity. 
Hodnocení letošní sezony bylo velice příznivé 
a radostné. Oddíl se ziskem 24 medailí z mistrov-
ství ČR zařadil hned těsně za  nejúspěšnější rok 
2009. Z  deseti nejlepších atletů Kraje Vysočina 
je plná polovina z Nového Města! Potěšitelné je, 
že přibývá počet medailistů a také dalších, kteří 
se umísťují těsně za medailovými příčkami. Díky 
skvělému umístění na  MČR v  přespolním běhu 
si družstvo našich juniorek vybojovalo letenku 
na Pohár mistrů evropských zemí, které se bude 
konat 5. února ve  Španělsku. Z  individuálních 
výsledků musíme vyzvednout zejména vrhačku 
Jitku Kubelovou ( účast na  ME do  22 let v  Ost-
ravě). O nic horší nebyl ani běžec Lukáš Kourek, 
který jako první reprezentoval kraj v  kategorii 
mužů evropského poháru družstev ve  Stockhol-
mu. Jeho letošní sbírka jsou čtyři medaile a z toho 
titul v přespolním běhu. Další tradiční sběratelka 
je Radka Janoušová (běhy na  800m a  1500 m). 
Ta má dva tituly mistra a  celkem pět cenných 
kovů. Zahanbit se nenechala ani Helena Tlus-
tá, kvalitní vytrvalkyně. Také ona má dva tituly 
a  celkem pět medailí z  MČR. Ale ani toto není 

konec úspěšných atletů. Musíme jmenovat Petra 
Vitnera (dvě medaile z MČR), Marii Miličkovou, 
Terezu Košíkovou a Petra Zimolu (všichni jedna 
bronzová). V neposlední řadě náš oddíl výborně 
zviditelnila bývalá olympionička v  lyžování Eva 
Skalníková, která reprezentovala na ME v běhu 
do vrchu a v prosinci také na MS v terénním běhu 
na Havaji. 
Z ostatních se pomalu dostává do absolutní špič-
ky v republice běžec Jiří Šacl (pátá místa v přes-
polním běhu a na dráze). Stejné ambice mají jistě 
i  běžkyně Martina Papežová a  Lýdie Brázdová. 
Z dalších talentovaných jedinců můžeme zmínit 
Renátu Dufkovou, Marii Hroudovou, Kateřinu 
Pulgretovou (ta byla na  olympiádě dětí a  mlá-
deže), Hanu Homolkovou a  Ondřeje Svobodu. 

Oddíl poděkoval všem organizátorům při zajiš-
ťování akcí, vyhodnotil za  práci s mládeží Ladu 
Hubáčkovou-Pokornou a jako trenéra roku Petra 
Hubáčka mladšího. Velice kladně bylo hovořeno 
o podpoře Nového Města. Důkazem zájmu byla 
účast starosty města pana Michala Šmardy, kte-
rý předal vyhodnoceným za  rok 2011 ocenění. 
Před plodnou diskuzí byl nastíněn plán do roku 
2012, ve kterém je velkým lákadlem ME v atletice 
v Helsinkách a především olympijské hry v Lon-
dýně. Lze jen přát všem atletům v  příštím roce 
pevné zdraví, dostatek vůle a formu v pravý čas. 
Ostatním pak krásné zážitky při výkonech atletů 
našeho oddílu.           

Petr Hubáček
st. předseda oddílu

V roce 2011 judisté, rodáci z Nového Města na Moravě, přivezli celkem 45 me-
dailí. Nejvíce medailí vybojoval mladší žák Daniel Pintera, celkem 19 (9-6-4). 
Mezi jeho největší úspěchy patří celkové 1. místo v čtyřkolové evropské soutěži 
Berger Nachwuchscup (A), 1. místo v Belgii na MVC, dále 2. místo v MVC Zel-
tweger Judoturnier 2011 (A). Daniel je přeborníkem kraje Vysočiny v kategorii 
mladší žáci do 34kg a účastnil se V. letní olympiády mládeže v Olomouci (člen 
družstva Vysočiny, které obsadilo 7.místo). Celkem vybojoval 52 vítězných zá-
pasů z ČR a Evropy.
Dalším úspěšným judistou je David Dvořáček, jenž na  tatami v  loňském roce 
získal celkem 15 medailí (6-4-5). David obsadil celkové 2. místo v soutěži Berger 
Nachwuchscup (A), 2. místo na MVC Zeltweger Judoturnier 2011 (A) a 3. místo 
pak na Mistrovství Moravy mláďat v Uherském Hradišti. Celkem si na své konto 
připsal 47 vítězných zápasů z ČR a Evropy.
Na judistických tatami se začali prosazovat i benjamínci našeho týmu Michaela 
Pinterová se svými 7 medailemi (1-2-4), Štěpán Raus a Matěj Škorpík se svo-
jí stříbrnou příčkou, Lukáš Hudeček spolu s Vítem Chalupou získali bronzové 
pozice.                                             
               trenér juda při DDM Klubíčko Nové Město na MoravěIng.René Pintera, BA foto s benjaminkem týmu Michaelou Pinterovou - první zleva
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Orelská liga měla na programu další utkání
Florbalová liga se nezastavila ani ke konci roku 
2011. Další zápasy mají za sebou všechny kate-
gorie. Nejhůře na  tom byli v  tabulce dorosten-
ci, a tak pro ně byl úspěch na domácím turnaji 
pořádaném v  Bystřici nutností, aby zachovali 
naději postupu. Do prvního zápasu asi klukům 
vlily sílu nové dresy a vyhráli jej po velké bitvě 
nad Olešnicí 6:5. Své druhé utkání měli jistě 
ve  svých rukou a  porazili Blansko 3:0. Do  po-
sledního zápasu ale kluci ztratili elán a pravdě-
podobně zaslouženě prohráli se suverénem sou-
těže, Boskovicemi. V  tabulce se kluci posunuli 
na třetí pozici a drží poslední postupovou příčku 
na republikové finále. 
Starší žáci odehráli svůj turnaj v Kunštátu a ne-
měli sebemenší problémy. Bohunice přehráli 
11:3 a  Židenice 7:0. V  tabulce jsou ovšem stá-
le druzí, jelikož domácí Kunštát zatím vyhrál 
všechny čtyři své zápasy. Přesto k  postupu 
máme aktuálně dobře nakročeno. Lednový ma-
raton tří turnajů již pravděpodobně z větší části 
rozhodne boj o postup.
Mladší žáci měli před sebou těžký úkol porazit 
výborně hrající Kunštát. Nasazením, důrazem 
a přesnou střelbou dokázali vybojovat vítězství 
6:5. Kluky a  naši gólmanku musím za  výkon 
moc pochválit, bojovali do  poslední sekundy. 
O  druhém utkání se to ale říct nedá. Namísto 

klidné výhry a  posunu na  druhou postupovou 
příčku jsme až v závěru vydřeli remízu 4:4 s Bo-
skovicemi, které ze svých třech dosavadních 
utkání nezískali ani jeden bod. Kluci si mysle-
li, že to půjde samo a  kromě závěru zápasu si 
moc pochval za  profesorský výkon nezaslouží. 
Boj o  dvě postupová místa je velice vyrovnaný 

a pokud chceme postoupit, nemůžeme si dovolit 
ztrácet zbytečně body.
Mládežnické florbalové oddíly jsou podporová-
ny finančním příspěvkem města Nové Město 
na Moravě.                                                    
                                                                 Tomáš Mrázek
                             Orel jednota Nové Město na Moravě

V  sobotu 11. února 2012 od  20 hodin se v  KD 
v  Novém Městě na  Moravě po  několika letech 
opět uskuteční sportovní večírek, který nedbá 
na společenský oděv. Spíše naopak. Všichni, kte-
ří přijdou v historickém lyžařském oděvu, budou 
mít vstup zdarma a  navíc se mohou zúčastnit 
soutěže o nejtradičnější historické oblečení lyža-
ře-lyžařky.

Lyžařský věneček 
aneb Neformální večírek všech příznivců lyžování vás zve na své znovuobnovení

K  tanci i  poslechu zahraje Veselá sedma Jana 
Sedlaříka, nebudou chybět ani tradiční zpívané 
heligonkářské sekvence. Můžete se těšit i na oje-
dinělou dvouhodinovou výstavu s  lyžařskou 
tematikou z  majetku rodiny Slonkových a  další 
doprovodný program. Vstupenky si můžete re-
zervovat na  e-mailu: ic@nmnm.cz nebo na  tel. 
čísle: 566 598 750.

Předprodej bude probíhat od  1. února 2012 
v  Informačním centru na  Vratislavově náměstí. 
Cena vstupenky je v předprodeji 80 Kč, na místě 
100 Kč.
Přijďte se pobavit a zavzpomínat na  lyžařské za-
čátky v našem městě.
Pokud máte zajímavé dobové fotografie, nezapo-
meňte je přinést s sebou! 

Horolezecká čtyřiadvacetihodinovka  
Mistrovství republiky horolezců (www.montanaklub.cz)
V termínu 25. 2. - 26. 2. 2012 (start 25. 2. ve 12.00 
hod. s hromadným startem) pořádá Montana tu-
ristický klub Brno Horolezeckou čtyřiadvacítku. 
Akce se uskuteční na  Českomoravské vysočině, 
Blatiny, chata VHS Brno. Ze silnice Sněžné-

-Svratka odbočit  vlevo, autem k chatě.
Přihlašujte se do  10. 2. 2012 MONTANA TK, 
Kounicova 20/22, 602  00 Brno, tel. + fax: 
545212387, e-mail : montanaklub@montana-
klub.cz. Startovné: 200 Kč/závodníka, možno 
zaplatit  společně pro více  účastníků. Číslo účtu 

1349988319, kód banky 0800, k.s. 0558, v.s. 
datum naroz. Trať: Okruh cca 5 km neosvětlený 
v oblasti Blatiny, Samotín, Krátká. Trať bude po-
stavena a  připravena dle sněhových podmínek 
na bruslení a klasiku. Kategorie: muži jednotlivci, 
ženy jednotlivci, muži dvojice, ženy dvojice, smí-
šené dvojice. Doporučujeme výkonné a spolehli-
vé osvětlení a vlastní stravu, čaj pořadatel zajistí. 
Pozor: Při podezřelých sněhových podmínkách 
si ve  čtvrtek 23. 2. zavolej 545  212  387 nebo 
724 258 283 .

Další zpravodaj

Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít uzá-
věrku v pátek 17. 2. 2012, do distribuce se dostane 
nejpozději 1. 3. 2012. Vaše příspěvky a inzerci po-
sílejte na  internetovou adresu zpravodaj@nmnm.
cz nebo je můžete zanechat v kanceláři Kulturního 
domu, Městské knihovně nebo Horáckém muzeu. 
Textové příspěvky prosíme ne delší jak 20 řádků 
v textovém editoru velikostí písma 12. Fotografie 
nebo loga připojujte jako samostatné přílohy, ne-
vkládejte do textu.
Případné dotazy směřujte na tel: 722 905 756
(redaktorka Veronika Klapačová). 
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Mateřské centrum Zvoneček

Program Klubu seniorů

Po 6. 2. 2012     
Pověsti z hor a podhůří Žďárských vrchů
Jídelna DPS od 15.00 hod.

Po 13. 2. 2012   
Bowling 
Sraz před penzionem Vrchovina ve 14.00 hod.

Po 20. 2. 2012  
Slavíme masopust s harmonikou
Jídelna DPS od 15.00 hod.

Po 27. 2. 2012  
Cestopisné video Japonsko
Jídelna DPS od 15.00 hod.

Horácká galerie

Makrokosmos mikrokosmos
V  Horácké galerii právě probíhá výstava vesmír-
ných i  mikroskopických fotografií Karla Daňka, 
která potrvá do 26. 2. 2012. Jste srdečně zváni.
Karel Daněk se profesně věnuje technickému obo-
ru, v němž dominují především matematika a  fy-
zika. Již od mládí, ve chvílích volna rád podniká 
právě s pomocí jednoho odvětví fyziky, s optikou, 
občasné pozorovatelské a  fotografické výpravy 
do makrosvěta a mikrosvěta. Vysočina, kde autor 
od narození žije, je navíc jedním z míst, v němž se 
nejen v rámci výstavy oba tyto měřítkově odlišné 
světy protínají. Fotografické výlety do vzdálených, 
vznešeně působících vesmírných krajin jsou bez 
zvláštního a drahého vybavení dobře možné hlav-
ně z  těch míst, která ještě nejsou příliš zasažena 
světelným znečištěním. Podobně průhledy do mi-
krosvětů, v nichž se nachází jeden z nejkrásnějších 
rodů řas, který i  svým názvem s  vesmírem úzce 
souvisí, jsou také podmíněny čistým prostředím.
Někoho možná napadne otázka, co autora inspi-
ruje k  podobným fotografickým výletům, když 
dokonalejší snímky z  vesmíru pořídil Hubbleův 
teleskop, a  mikrosvět je dnes studován těmi nej-
modernějšími typy mikroskopů. Odpověď je jed-
noduchá a  nabíledni: Je to velmi podobné, ne-li 
stejné, jako chuť cestovat a poznávat. Buď si mů-
žeme doma v křesle prohlížet až urážlivě dokona-
le působící obrázky exotických pláží s  palmami 
a nikam se nevypravit, anebo se můžeme pokusit 
o autentickou expedici do krajin, těch vesmírných 
i mikroskopických, které ve skoro nezměněné for-
mě existovaly dávno před námi a budou i dlouho 
po nás...

Stomatologická pohotovost

6. 2. 2012
Cvičení s dětmi od 9.00 hod.
Veselé cvičení pro nejmenší děti. Tentokrát 
na téma zima. Naučíme se spoustu nových říka-
nek. Vede: Leona Pivková. Vstupné: 30 Kč

13. 2. 2012
Karneválek od 9.00 hod.
Karnevalové hrátky pro nejmenší děti s  mamin-
kami. Bude pro vás připravena spousta her a ří-
kanek. S sebou: jakoukoli masku.
Vede: Iva Dostálová. Vstupné: 30 Kč

20. 2. 2012
Výtvarná dílna od 9.00 hod.
Tvořivé dopoledne  s drátky a korálky. Vyrobíme 
si motýlka i jiné drobnosti. 
Vede: Leona Pivková. Vstupné: 30 Kč

4. 2. 2012  MUDr. Dagmar Blaháková 
Vratislavovo nám. 449, NMnM, 566 616 904
5. 2. 2012 MUDr. Jan Šmídek
Palackého nám. 32, NMnM, 566 542 615
11. 2. 2012 MUDr. Vladimíra Jelínková
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
12. 2. 2012 MUDr. Eva Peňázová
Vratislavovo nám. 12, NMnM, 566 616 900
18. 2. 2012 MUDr. Olga Čumplová
Zahradní 580, Bystřice nad P., 566 688 232
19. 2. 2012 MUDr. Jitka Kellerová
Žďárská 73, NMnM, 566 618 060 
25. 2. 2012 MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 123
26. 2.2012 MUDr. Věra Havlíčková
Radostín nad Oslavou 71, 566

Aktuální pohotovost najdete i  na  stránkách novo-
městské nemocnice www.nnm.cz

Kino

St 1. 2. v 17.30 hod. Alvin a Chipmunkové 3
(USA 2011, animovaná komedie, český dabing, 
87 min, přístupný, 70 Kč)

So 4. 2. ve 20.00 hod. Muži v naději
(ČR 2011, komedie, 115 min, nevhodný do 12 let, 
70 Kč)

So 11. 2. ve 20.00 hod. Anonym
(Velká Británie /Německo 2011, thriller, 130 min, 
nevhodný do 12 let, 70 Kč)

So 18. 2. ve  20.00 hod. Mission: Impossible - 
Ghost Protocol
(USA 2011, akční thriller, české titulky, 132 min, 
nevhodný do 15 let, 70 Kč)

So 25. 2. ve 20.00 hod. Poupata - Filmový klub
(ČR 2011, drama, 95 min, nevhodný do 12 let,
70 Kč)

Út 28. 2. v 17.30 hod. Saxána a Lexikon kouzel
(ČR 2011, pohádka, 90 min, přístupný, 44 Kč)

Pá 2. 3. ve 20.00 hod. Twilight sága: Rozbřesk 
- 1. část (USA 2011, romantický thriller, české ti-
tulky, 116 min, nevhodný do 12 let, 70 Kč)

ZUŠ Jana Štursy

Základní umělecká škola Jana Štursy
a Unie rodičů Vás zvou na 3. ples 

"Kolotoč se rychle točí
na Matěje při výročí"
který se koná 24. února v 19.30 hod. v Kulturním 
domě v Novém Městě na Moravě.

K tanci i poslechu budou hrát:
- Velký dechový orchestr Z-UŠáci
- školní kapela Swing Band a  soubor bicích ná-
strojů Asaf

- Kantor Band

O pestrý program se postarají studenti a učitelé 
hudebního, tanečního, literárně dramatického 
a výtvarného oboru. 
Vstupenky lze zakoupit:
kancelář ZUŠ, Vratislavovo nám. 121, Nové 
Město na Moravě.

Léčebna dlouhodobě nemocných je již kom-
pletně přestěhována z  Buchtova kopce 
do  areálu nemocnice. Nová telefonní čísla: 
LDN 1 (bývalá neurologie) - 566  801  402, 
LDN 2 (pavilon chirurgie) - 566  801  407.  
Stará telefonní čísla na  Buchtův kopec byla 
zrušena.

Nová telefonní čísla na LDN
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Zlaté svatby

Minibazar Z matriky

narozené děti

úmrtí

Koupím byt. Platím hotově. Sms 777 90 60 79.

Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 v Novém 
Městě na Moravě. Tel.: 604 411 212.

Prodám konzumní brambory, odrůda Dalli 
a Marabel. Cena za 1kg-4 Kč. Baleno po 25kg.
Tel.: 725 380 622.

Daruji fotoaparát Smena 8M s  bleskem a  origi-
nálním pouzdrem. Vše ve funkčním stavu.
Tel.: 776 210 169.

Prodám byt 1+1 v Novém Městě na Moravě.
Tel.: 604 734 355. 
Koupím rodinný dům v Novém Městě na Moravě 
a v jeho okolí. Tel.: 604 734 355.

Hledám garáž k dlouhodobému pronájmu v No-
vém Městě na Moravě vedle ulice Dukelská.
Tel.: 736 26 33 62.

Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, 
cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku.
Tel.: 604 961 269.

Mobil Nokia 6070, fotoaparát/kamera, MP3, 
FM rádio aj. funkce, s nabíječkou, výborný stav, 
jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám pozemek 1000 m v  Novém Městě 
na Moravě vhodný pro chatu nebo rodinný dům 
na ulici Petrovická. Levně. Tel.: 777 630 473

Prodám garáž v Novém Městě na Moravě, cena 
dohodou. Tel.: 737 148 993.

Prodám stavební parcely o cca 1.000 m² na vy-
hledávaném místě na  Brožkově kopci v  Novém 
Městě na Moravě. Cena 750 Kč/m².
Tel.: 604 734 355.

Prodám byt 3+1 s  balkonem v  Novém Městě 
n.M. Pěkný, k nastěhování.
Tel.: 775 307 434.

Hledám práci nebo brigádu vhodnou domů. Tel.: 
604 327 637.

Koupim garáž v NM. Tel.: 607 854 123. 

Poděkování

David Moravec 
Matyáš Šedý 
Petra Fafílková 
Lukáš Fafílek 
Lukáš Koutný 
Tereza Siantová 
Ondřej Sianta 
Mikuláš Horváth 

18. 12.
25. 12. 
27. 12. 
27. 12. 
28. 12. 
29. 12. 
29. 12. 

3. 1. 

Úřad nabízí pořádání
zlatých svateb 

Město Nové Město na  Moravě a  Společenská ko-
mise rady města nabízí možnost pořádání zlatých 
svateb.

Pokud víte o  páru z  Nového Města nebo oko-
lí, který se tohoto významného jubilea - 50ti let 
společného života - dožívá a měl by zájem si svůj 
svazek znovu stvrdit, ozvěte se prosím  na  tel. 
číslo: 566 598 425 nebo na  e-mail:
rita.skalnikova@meu.nmnm.cz

Pronajmu dluhodobě byt 2+1, 87 m² po rekon-
strukci v RD. Nová kuchyň a koupelna. Prostor-
ná hala, vlastní vchod. Nové Město na  Moravě, 
lokalita pod nemocnicí. Tel.: 603 352 707.

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, sta-
ré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, 
jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - po-
zůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo 
tel.: 724 22 92 92.

Daruji fandovi či sběrateli podepsanou profilo-
vou kartu biatlonistky Kaisa Makarainen.
Tel.:  776 210 169.

Pronajmu byt 2+1 v Přibyslavi.Tel.: 724 910 732.

Prodám zachovalou obývací stěnu 4 m dlouhá. 
Cena 3.000 Kč. Tel.: 605 849 488. 

Prodám byt 2+KK v OV v Novém Městě na Mo-
ravě ul.Budovatelů. Nová plastová okna, zaskle-
ná lodžie, nová kuch.linka a nové podlahy.
Tel.: 602 603 673.

Nabízím pronájem menšího panelákového bytu 
1+1 pod nemocnicí. Plastová okna, umakartové 
jádro. Tel.: 739 356 357.

Koupím sochy bronz od p. Štursa, Májovský, ob-
razy  p.  Blažíček, p.  Jambor, p.  Lacina i  jiné vý-
značné. Tel.: 777 75 75 00.

Prodám el. sporák zn. Mora, zachovalý plech, 
cena dohodou, i zapojím. Tel.: 604 45 66 43.

Koupím stavební pozemek, zahradu i  ornou 
půdu v NM. Email: ing.boura@email.cz

Pronajmu byt 1+1 v  Novém Městě na  Moravě. 
Pouze nekuřákům. Tel.: 721 177 986.

Prodám el. sporák se sklokeramickou varnou 
deskou. 4 roky starý, plně funkční.
Cena  2.500 Kč. Tel.: 605 849 488.

Jiří Stejskal (NMnM, 1936)
Zdeněk Sáblík (Petrovice, 1942)
Marie Zítková (Zubří, 1932)
Ladislav Chalupa (NMnM, 1943)
Zdeněk Tatíček (NMnM, 1927)
Marta Pelikánová (Křídla, 1921)
Radim Švanda (Pohledec, 1965)

Řádková inzerce
je zdarma

29. 12.
5. 1.
7. 1.

10. 1.
14. 1.
17. 1.
19. 1.

jubilanti
Antonín Vašík

Josef Dvořák
Růžena Šebková
Doc.PhDr.Ivan Šmahel, Csc.
Josef Bláha
Oldřich Pojezný
Marie Míčková
Emilie Růžičková
Ing. Zdeněk Komár
František Kozák

Jiřina Srnská
Marie Kučerová
Marta Nejedlá
Josef Skalník
František Gregor
Jiřina Novotná
Štěpán Bittner
Milada Drdlová
Ing. Vladimír Rozhoň
Ladislav Doležal

22. 12. 

7. 1.
10. 1.
15. 1.
22. 1.
24. 1.
24. 1.
27. 1.
28. 1.
31. 1.

6. 2.
6. 2.
9. 2.

11. 2.
15. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
25. 2.
28. 2.

91 let

80 let
85 let
75 let
75 let
75 let
75 let
85 let
75 let
86 let

86 let
90 let
80 let
86 let
75 let
80 let
91 let
75 let
75 let
75 let

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit a dopro-
vodit p. Jaroslava Jaroše na jeho poslední cestě. 
Zvlášť hasičům za organizaci a účast. 
                                                                     Zarmoucená rodina

Upřímné poděkování všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří v úterý dne 17. 1. 2012 přišli do-
provodit na  poslední cestě Ladislava Chalupu. 
Děkujeme též za květinové dary a slova útěchy. 
                                                                         rodina Chalupova

Děkuji p.  primáři MUDr.  Dušanu Machovi 
oddělení ARO v NMnM za vysoce profesionální 
péči o  mého manžela Vladimíra Dostála a  ne-
bývalou ochotu a  vstřícnost při získávání plicní 
ventilace pro domácí péči. Vřelý dík jemu i všem 
lékařům, sestřičkám a  pracovníkům na  ARU 
za laskavou péči a  lidský přístup v kritickém ob-
dobí léčby.                                                   Irena Dostálová

Děkuji  MÚ  za pohotovou reakci  na mou připo-
mínku a  provedení úpravy pěšiny z  Hájkovy ul. 
k můstku na Oboru.                          
                                                                             Marie Ptáčková



12 / NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2012

Vzpomínka

Dne 19. ledna jsme vzpomněli smutné 10. výročí 
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka, 
pana Aloise Starého z Maršovic. 

Stále vzpomíná rodina Starých

18. 1. 2012 to budou
čtyři roky, co nás
opustila maminka,
babička, prababička,
paní Božena Altová.

Stále vzpomínají
Jirka, Pepík a Božena
s rodinami
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. 

Čas plyne a nevrací,
co vzal, jen bolest
v srdci zůstává.
Láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
navždy budeme mít.
Dne 30. ledna 2012
uplynul první bolestný
rok odchodu našeho
milovaného pana
Františka Svobody.

Nikdy na Tebe nezapomenou Tvoje holky
Jana, Alice a Monika

Dne 9. 2. 2012
by se dožil šedesáti let
pan Josef Šimek

Stále vzpomíná
rodina

Dne 9. února 2012
je to 25 let, co nás
opustil náš tatínek
a dědeček pan 
Ing. Ludvík Havlíček.
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami. 

cena vzpomínky je 220 Kč

„Miluji tento kraj“
říkával někdejší katolický děkan a farář v Novém 
Městě P.  Matěj Müller, od  jehož narození uply-
ne 24. února 130 let. Pocházel z chudé početné 
rodiny z  Kobylí na  Moravě. Na  kněze byl vysvě-
cen 14. července 1907. V r. 1911 byl ustanoven 
kaplanem v Novém Městě a po smrti P. Františka 
Kunstmüllera, zdejšího faráře a čestného kanov-
níka, stal se v roce 1920 farářem a působil zde po-
žehnaně až do své smrti. Byl velkým zastáncem 
umění, a tak jeho prvním přítelem zde byl malíř 
Karel Němec, kterého jako kaplan připravoval 
na  svátost manželství. Jeho prostřednictvím se 
také spřátelil s Dr. Josefem Svítilem – Karníkem 
a  bratry Křičkovými. Mezi jeho dobré přátele 
patřili také akad. malíř P.  Arnošt Hrabal, farář 
v  Buchlovicích, spisovatel Mons. F. B. Vaněk, 
pelhřimovský děkan a mnozí jiní umělci, zvláště 
zde na Vysočině.
Díky svým známostem s mnoha umělci shromáž-
dil na katolické faře v Novém Městě hodnotnou 
sbírku obrazů, kterou ve své poslední vůli odká-
zal farnosti. K tomu je třeba poznamenat, zvláště 
teď, když se mnohdy tak lživě mluví o církevním 
majetku, že v  roce 1952 byl ze strany státních 
úřadů učiněn pokus tuto sbírku z  fary odvézt 
a  „znárodnit“. Jako důvod bylo uvedeno, že ob-
razy nejsou přístupné veřejnosti. Tehdejší farář 
P.  Václav Küchller nechal okamžitě natisknout 
katalogy, obrazy uspořádal a  na  faře byla umís-
těna tabulka „Müllerova horácká galerie“. Tím 
byly obrazy pro farnost zachráněny a nemusíme 
se dnes o ně nechutně doprošovat.
P. Müller byl kromě svého velkého talentu malíř-
ského na svoji dobu dobrým fotoamatérem. Do-
dnes je možné vidět mnohé jeho fotografie na po-
hlednicích ze zdejšího kraje. Liboval si zvláště 
v  zimních motivech ve  Vlachovicích, Rokytně 

a  Studnicích. Zajímal se o  všechno dění ve  far-
nosti, dokonce osobně režíroval různá divadelní 
představení tehdejšího spolku „Omladina“. Jako 
dobrý zpěvák se zasloužil o to, že zde vznikl velmi 
kvalitní chrámový sbor, který s různými obměna-
mi přežil zásluhou pozdějšího varhaníka a sbor-
mistra Josefa Večeři (15. 1. 2012 by se dožil 80 
let) až do sedmdesátých let 20. století. P. Müller 
má zásluhu také na tom, že jeho přítel malíř Ka-
rel Němec vyzdobil k Miléniu sv. Václava  v roce 
1929 katolický kostel sgrafity, a tím mu vtiskl oso-
bitý nezaměnitelný ráz.

P. Matěj Müller byl velkým ctitelem Panny Marie. 
Zemřel na svátek Nanebevzetí Panny Marie dne 
15. srpna 1951. Pohřben byl na své přání na zdej-
ším hřbitově za obrovské účasti kněží i lidu z celé-
ho kraje. Nad hrobem se s ním jménem věřících 
farnosti rozloučil zdejší básník Jan Karník svojí 
vlastní básní, z níž uvádím následující úryvek:

Nad hrobem Vaším, důstojný náš pane,
i verš chce smutné hrany odzvonit,
když z očí zarmoucených slza kane
a rozloučit se přišel věrný lid.

Z Moravy, jižním slunkem vyzlacené,
přišel jste mlád a s tváří ruměnou,
kde Horácko hor drsných pásma klene
a vítalo Vás mlhou studenou.

Proste tam za nás u nebeské brány,
kde duší šlechetnou jste omládl,
by Bůh sám chránil kraj náš milovaný
a pokoj Kristův by zde zavládl.                                                                                                                                    

                                                                      Václav Okurka
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Němečtí partneři z Regensburgu zavítali do Slavkovic
a do Nového Města na Moravě
Na  základě získané podpory z  grantu Part-
nerství Comenius Regio se podařilo úspěšně 
navázat společně zástupcům Městského úřa-
du v Novém Městě na Moravě, základní škole 
a SDH ve Slavkovicích partnerství se zástupci 
německého města Regensburg.

Zástupci hasičů, školy a úřadů z Regensburgu 
zavítali k nám o víkendu 6. - 8. 1. 2012 na Novo-
městsko  na první partnerskou návštěvu. I přes 
nečekaný příval sněhu dorazil jejich autobus 
v pátek v 17 hodin do Slavkovic. Děti ze školy 
netrpělivě čekaly na  vzácnou návštěvu a  těšily 
se, že je přivítají krátkým vystoupením. Kromě 
zástupců škol je ve  Slavkovicích přivítali i  zá-
stupci místního Sboru dobrovolných hasičů 
a  zástupci města. Všichni si prohlédli místní 
školu a byli velice překvapeni, v jak příjemném 
prostředí se tady děti učí. Ze školy se hosté pře-
sunuli do  vedlejšího kostela Božího milosrden-
ství a sv. Faustýny, který si prohlédli, a zapsali se 
do kroniky. Pak už následovala večeře a večerní 
prohlídka vánočně ozdobeného města. 
Následující den byl pro návštěvníky připraven 
náročný program, jako návštěva městského 
úřadu, kulturního domu, 1. základní školy 
a hasičské zbrojnice. Všude je přivítali zástupci 
jednotlivých organizací: na MěÚ především pan 
starosta Michal Šmarda a  pan místostarosta 
Stanislav Marek, v hasičské zbrojnici je přivítal 
starosta SDH pan Ondřej Novák. V krátkosti se 
seznámili s chodem a fungováním jednotlivých 
organizací a  také obdrželi malé upomínkové 
dárečky.
Odpoledne pak navštívili palírnu u  pana Sta-
nislava Marka v Hlinném, pak program pokra-
čoval ve  Slavkovicích, konkrétně prohlídkou 
hasičské zbrojnice a  odchodem do  kulturního 
domu na výroční schůzi místního sboru dobro-
volných hasičů. Výroční valná hromada začala 
slavnostním přivítáním německých partnerů 
z Regensburgu. Poté začala oficiální část před-
nesením výroční zprávy o  hospodaření sboru. 
Kromě místních „hasičů a  hasiček“ zde byli 
přítomni i  zástupci MěÚ, ZŠ v  Novém Městě 
na Moravě i ve Slavkovicích a také zástupci Kra-
je Vysočina. Kromě oficiální části valné hroma-
dy byl připraven bohatý program - k  poslechu 
a tanci hrála skupina Tandem a k jídlu připravili 
naši členové výborné zabíjačkové hody. Končilo 
se až v pozdních nočních hodinách.
Třetí den začal konferencí v  přednáškové míst-
nosti Hotelu Podlesí. Společně se diskutova-
lo o  této první návštěvě německých partnerů 

„u nás“. Výsledkem byl závěr, že zde byli nadmí-
ru spokojeni, dozvěděli se mnoho zajímavého 

a  nového o  fungování jednotlivých organizací. 
Po konferenci se všichni rozloučili a již nyní se 
těší, až se opět v březnu setkají, tentokráte však 
v Německu.

Comenius Regio - je partnerství finančně pod-
porující dvoustrannou mezinárodní spolupráci 
na úrovni obcí a regionů v Evropské unii, díky 
níž mohou organizace z obou regionů spolupra-
covat na jednom nebo více tématech společného 
zájmu. Cílem je zlepšení vzdělávacích možností 
ve  vymezených oblastech, které jsou předem 
jasně definované.
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Dvě významná výročí Německých
Letos si připomínáme 250. výročí narození Dani-
ela Matyáše Německého, doktora filosofie a veš-
kerého lékařství a člena lékařské fakulty vídeňské 
university. Narodil se dne 13. února 1762 v Novém 
Městě na Moravě v domě  č. 34. Ve 12 letech ode-
šel do  Jihlavy, aby dosáhl humanitního vzdělání. 
Od roku 1780 pokračoval ve vzdělávání na filosofii 
v Praze, roku 1785 zde získal titul doktor filosofie. 
Zvolil si ale povolání lékařské. Odešel proto na ví-
deňskou universitu, kde 6. prosince 1788 dosáhl 
druhé hodnosti doktora, tentokrát medicíny. Lé-
kařskou praxi začal v Brně. Po osmiměsíčním pů-
sobení se vrátil do Vídně, kde se stal jedním z nej-
oblíbenějších praktických lékařů. Zabýval se také 
léčbou přípravky z našich domácích bylin. V roce 
1810 odešel zpět do  Brna. Zde založil ústav k  by-
linnému léčení, zřídil sklad sušených bylin, vyráběl 
šťávy z lesních i zahradních plodů. Daniel Matyáš 

Daniel Matyáš Německý

Německý napsal několik spisů latinských i  německých. Ze-
mřel v Brně roku 1820. V Horácké galerii můžete vidět jeho 
podobiznu od Jana Štursy.

V letošním roce slaví 110. výročí narození i další člen rodiny 
Německých. Dne 2. března 1902 se rovněž v domě č. 34 naro-
dil MVDr. Otakar Německý, absolvent novoměstské reálky 
a Vysoké školy veterinární v Brně. Působil jako důstojník vete-
rinární služby Čs. armády. Po skončení aktivní služby se vrátil 
do rodného města, kde pracoval v místním JZD jako zootech-
nik. Zemřel 18. března 1967 (45. výročí úmrtí). „Otek“ byl 
vynikající sportovec – lyžař. Mimo jiné úspěchy se zúčastnil 
ZOH 1924 v Chamomix a ZOH 1928 ve Sv. Mořici, kde obsa-
dil v závodě sdruženém osmé místo. Největším úspěchem to-
hoto skromného Novoměšťáka je však zisk dvou titulů mistra 
světa v běhu na lyžích na 18 km a v závodě sdruženém. Získal 
je na prvním mistrovství světa v lyžování, které se konalo 12. 
až 15. února 1925 v Janských Lázních. Jednou z cen byl pohár 

***

Patron festivalu Sbírka motýlů
Rozhovor s  patronem festivalu Sbírka motýlů 
2012: Božská komédyje, divadením a  filmovým 
hercem Petrem Vaňkem. Petr Vaněk (*1979), ro-
dák z Nového Města na Moravě, je absolventem 
pražské DAMU v  oboru herectví alternativního 
a  loutkového divadla. Spolupracuje např. s  di-
vadelními soubory VOSTO5, KOMEDIE nebo 
MINOR, vystupuje také v  televizních seriálech 
a  reklamách. Mezi jeho nejvýznamnější filmové 
počiny patří  film Tobruk (2007).

ZS: Jaká byla tvoje cesta k divadlu?
PV: Mateřská školka, základní škola, střední 
ekonomická škola, Vyšší odborná škola sociální, 
modrá knížka a pak už divadelní fakulta v Praze.

ZS: Co považuješ za svůj doposud největší pro-
fesní úspěch?
PV: Pro mě je výzva každý projekt, na  kterém 
můžu spolupracovat, ať je to film nebo divadlo. 
Za úspěch považuji, že se můžu živit prací, která 
mě baví, těší.

ZS: Myslíš, že divadlo patří jen do světa velko-
města, nebo má svoje místo i na venkově? Jest-
li ano, jaké?
PV: To v žádném případě. To by byla velká škoda, 
kdyby divadlo bylo jen ve velkoměstech. Napros-
to souhlasím s  cestou divadla mezi lidi, nejen 
na venkov, ale i do menších měst.
Je dobře, že v  České republice vznikají kulturní 
organizace, které podporují "nové divadlo" -  kde 
může divák zhlédnout příběh spojený s  tancem, 
pohybem, slovem, loutkami. V lednu 2011 jsme 
hráli představení UNICORN ve  žďárském BA-
TYSKAFU, který byl přeplněný lidmi. Po  před-
stavení říkali, že pro ně bylo zajímavé pozorovat 
divadelní hru, která se odehrává přímo mezi nimi. 
A to mě těší.

ZS: Na co se v roce 2012 těšíš?
PV: Asi takhle, v tomto pořadí....na oceán, slunce, 
volno, studium v  Anglii, na  sníh, na  práci, jaro, 
léto a  návštěvu divadelního festivalu SBÍRKA 
MOTÝLŮ.

A  na  závěr pozvánka na  festival, který město fi-
nančně podpoří (děkujeme!) a jehož program se 
právě rodí: hradecký DRAK zahraje čarokrásnou 
pohádku H. Ch. Andersena Děvčátko se sirkami, 
Petr Vaněk přiveze některé ze svých vzrušujících 
představení, hvězdné Dejvické divadlo nabídne 
hru Dealer's Choice. Máte už teď zájem o  per-
manentku nebo se chcete na  něco zeptat? Pište 
na sbirka.motylu@gmail.com      o.s. Lysina lenina

věnovaný prezidentem republiky T. G. 
Masarykem, tento pohár je dnes vysta-
ven v Horáckém muzeu v Novém Městě
na Moravě.

Informacím blíž
Nové Město změnilo design webových strá-
nek, adresa stránek samozřejmě zůstává stejná 
www.nmnm.cz Díky rychlé volbě se na potřebné 
informace dostanou nejen novoměšťáci. Kam 
za  sportem, co vidět a  zažít, nebo co se ve  měs-
tě chystá, se skrývá pod políčkem „turisté“. 
Na  úřední desku se pak dostaneme přes odkaz 

„občané“, kde je možné se například na úřad elek-
tronicky objednat, nebo zjistit, zda je požadovaný 
doklad k vyzvednutí.  
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Tříkrálové koledování

A: „Cože?  EZOPáci dělají nějaký programy?“
E: Jasně, kromě nízkoprahového klubu a  stree-
tworku patří k EZOPu i programy primární pre-
vence, které probíhají ve školách.
A: EZOP jako chodí do  škol, jo? To bych chtěl 
vidět.
E: … chodí do škol, základních i středních, a vidět 
to můžeš. Stačí se zeptat …
A: Hm, to je …

… pokračování této věty nechám na každém z Vás. 
Můžeme tam doplnit hustý, super, trapný, ně-
kdo by možná řekl ztráta času. Já si myslím, že 
primární prevence je potřeba v  jakékoli formě. 
Informací o  drogách, šikaně, nebezpečí sexuál-
ního zneužití nebo třeba internetu je, dle mého 

EZOPácké Programy primární prevence
názoru, dostatek. Máme z čeho čerpat a z mých 
zkušeností vím, že děti a teenageři jsou mnohem 
lépe informováni, než jsem byla já v  jejich věku. 
Pouhé informace však nestačí. Máme málo pří-
ležitostí, kdy můžeme o svém vztahu k určitému 
rizikovému chování přemýšlet, sdílet zkušenosti, 
diskutovat. Přestože se domnívám, že školy se 
primární prevenci opravdu věnují, program pri-
mární prevence, který nabízí také EZOP – Nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež, je důležitou 
paralelou. Poskytuje žákům a studentům prostor 
pro prohloubení sebepoznání, vytváření zdravé-
ho sebepojetí, získání respektu druhých a trénink 
přijetí sebe i okolí, prostor pro otevřenou komu-
nikaci, pro vyzkoušení si různých situací nane-

čisto nebo osvojení si zdravého postoje a  mohli 
bychom pokračovat.  
EZOPácké programy vytvářejí lidé s profesními 
zkušenosti z  oblasti primární prevence, pedago-
gické činnosti a sociální práce s dětmi a mladými 
lidmi. Doufám, že se s Vámi nebo Vašimi dětmi 
při nějakém programu potkáme. Více informací 
o programech EZOPu naleznete na www.sdruze-
ninovemesto.cz.

Hana Kincová – vedoucí služby EZOP – NZDM, 
Sdružení Nové Město na Moravě o. s.

Tříkrálová sbírka roku 2012 skončila v  sobotu 
14. ledna. 394 kasiček je postupně rozpečeťo-
váno a  za  dohledu představitelů jednotlivých 
měst a obcí jsou výtěžky předávány na centrální 
účet Charity. Z toho důvodu není ještě v součas-
né době známa celková částka, kterou zhruba 
1 500 koledníků na území žďárského okresu vy-
koledovalo. Aktuální stav výtěžku je však možné 
sledovat na www.zdar.charita.cz.

Finance z letošní sbírky opět pomohou tam, kde 
nebudou dostačovat či nepůjde použít finanční 
prostředky z dotačních titulů ministerstev, kraje, 
měst. Tyto prostředky podpoří především rozvoj 
terénních služeb, jako je například služba Osob-
ní asistence, Domácí hospicová péče a Charitní 
pečovatelská služba. Určitá část pomůže také 
těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.  

„Dovolte mi, abych všem, kteří se na  sbírce po-
díleli, poděkovala za ochotu pomáhat tam, kde 
je třeba, a za skvělou spolupráci. Věřím, že Ob-
lastní charitě Žďár nad Sázavou zachováte svou 
přízeň i  nadále,“ vzkazuje veřejnosti ředitelka 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Ing.  Jana 
Zelená.
Oblastní charita Žďár nad Sázavou na  závěr 
sbírky připravila tradiční Tříkrálový koncert.
V neděli 15. ledna 2012 vystoupil v Novém Měs-
tě na Moravě sbor od Svaté Kunhuty s duchov-
ními písněmi a orchestr N. Kyjovského při ZUŠ 
Bystřice n.P. se skladbami  klasických i  soudo-
bých autorů. Koncert svou důstojnou atmosfé-
rou zakončil letošní Tříkrálovou sbírku.                
                                                                Lenka Šustrová

foto: Martin Drápalík

http://zdar.charita.cz
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Západní Morava popatnácté
Vlastivědné čtení z  dob blízkých i  vzdálených 
přináší ve svém 15. ročníku sborník Západní Mo-
rava vydávaný Státními okresními archivy Žďár 
nad Sázavou a  Třebíč. Do  historie poměrně ne-
dávné, která má ještě řadu pamětníků, se obrací 
hned dva příspěvky. Oba si všímají padesátých 
let minulého století. Zatímco článek Markéty 
Kalábové sleduje konkrétní formy útlaku sedláků, 
dobově označovaných jako kulaci, na  příkladu 
obce Mladoňovice na  Moravskobudějovicku na-
bízí druhý článek pohled satirický. Martin Šikula, 
který je jeho autorem, se však nesnaží nikomu 
vysmívat, ale ukázat na základě studia dobového 
regionálního tisku podobu slovní i kreslené satiry, 
jež měla být jedním z pomocníků tehdy provádě-
né kolektivizace. Mezi autory dobových karikatur 
se setkáme i  se jménem novoměstského rodá-
ka Rudolfa Puchýře. O  několik století hlouběji 
do  historie zavede čtenáře příspěvek Miloslava 
Lopaura připomínající zašlou slávu dolování 
v okolí Kuklíku a Kadova. Autor přitom nezapo-
míná uvést ani památky na dávno zaniklou důlní 

činnost, které jsou patrné dodnes. Přehled no-
vých obecních symbolů z let 2008–2010 přináší 
článek Víta Křesadla. Dozvíte se z něj například, 
jak vypadá znak Javorka, Kuklíku či Daňkovic, 
proč má Podolí ve znaku hrdličku, Hodíškov tis-
kařský tampon a Světnov lva, který jakoby z oka 
vypadl tomu ze znaku novoměstského. Ve  zprá-
vách o činnosti archivů a muzeí se dovíte i o čin-
nosti Horáckého muzea v roce 2010. V závěrečné 
kronice si pak můžete připomenout nedávno ze-
mřelého lesníka Rudolfa Žofku, který dlouhá léta 
pracoval v novoměstském lesním závodě a který 
se též věnoval vlastivědné činnosti, ta bohužel 
není tolik známá. V  dalších článcích, které sice 
nemají přímý vztah k  Novoměstsku, ale nejsou 
o nic méně zajímavé, si můžete přečíst o velkém 
požáru Velké Bíteše v roce 1690 a jeho následcích, 
o měřínských cechovních pečetích a  jednom ne-
obvyklém nálezu pečetidel, o  zaniklé historické 
komunikaci na  Třebíč a  činnosti architekta Ern-
sta Wiesnera v  meziválečném Velkém Meziříčí. 
Poučné čtení.                                                redakce ZM

Neděle s divadlem. Novoměstské kulturní zaříze-
ní už od Nového roku zpříjemnilo dětem i jejich 
rodičům několik nedělních odpolední pohádkou. 
Další jsou pro Vás připravené v  termínech 12. 
února, 26. února, 10. března a  25. března. Jed-
notná cena je 50 Kč (výjimečně 60 Kč) na osobu, 
děti do 3 let zdarma, začátek je v 15.00 hodin.
V únoru se mají děti na co těšit. 12. února přijedou 
do Nového Města herci pražského divadla Minor 
s několikrát oceněným divadelním představením 
Bruncvík a  lev. Bájný český kníže Bruncvík pro-
žívá ve světě spoustu dobrodružství, zachrání lva, 
který ho provází světem, odolá svůdnici Africe 

Divadla pro děti

a získá meč, který na povel stíná hlavy. Při návratu do vlasti zjišťuje, že sedm let minulo a jeho krás-
ná Neoménie slaví svatbu…Hrdinský středověký příběh, který se poprvé objevil zhruba ve 14. století, 
je známý ze Starých pověstí českých Aloise Jiráska. Poslední únorová neděle bude patřit repertoáru 
divadla Cylindr. Představení pro děti i dospělé, ve kterém jednoduchou, ale hravou formou vypráví 
šest herců pět etiopských humorných a moudrých příběhů. Za zvuku deedjerido, bubínků a různých 
chřestidel je vytvořena nálada a iluze afrického kontinentu. 

Omlouváme se za komplikace vzniklé při tvorbě příspěvků v minulém čísle.
Pro sportovní organizace s více jak 200 členy na rok 2012 je platná tato tabulka: 

Faktická chyba se vloudila i do článku o nové hasičské zbrojnici v Hlinném. Oprava za tři čtvrtě milionu korun se 
týkala střechy a půdních prostor, které ovšem neslouží jako místnost pro občany, ale jako skladovací prostory pro ha-
siče. Nová sedlová střecha tak zlepšila funkci objektu, zamezila dalšímu zatékání a svým rázem teď zapadá do okolní 
zástavby.                                                                                                  Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Omluva redakce

Návrh na rozdělení příspěvků na 2012

Oblast sportu a Tv (organizace s  200 a více  členy)

v tis. Kč

název I. 1250,- Kč/člen II. 750,- Kč/ člen III. 200,-Kč/člen celkem

SFK Vrchovina 160 57 36 253

Sportovní klub , Vlachovická ul. 68 18 49 135

TJ Nové Město 158 31 72 261

Celkem 386 106 157 649

Inzerce
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www.pksokna.cz
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PKS MONT, a.s.
Brněnská 126/38
591 39 Žďár nad Sázavou
tel.: 724 084 277
e-mail: zdar@pks.cz

Záruka kvality! ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
Zimní sleva a bonus platí při uzavření smlouvy do konce února 2012, 

tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 2.1. - 29.2. 2012.

na plastová a dřevěná okna

ZIMNÍ
SLEVA

zima DPH 2012 190x134 Novomestsko_PKS  19.12.11  16:43  Stránka 1
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Den otevřených dveří 14.2.2012

Gymnázium P. Křížkovského
s uměleckou profilací
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SCREAMERS

travesti show / út 6.3.2012 / 19.00
15 let v dámských šatech

Františkovo čarování s Majdou

 so 10.3.2012 / 14.30

František z Kouzelné školky tak,
jak ho neznáte

St 1.2.2012 / 19.00 / Kulturní dům - NMNM
Vstupné 150 Kč, předprodej

Divadelní společnost Háta Olgy Želenské uvádí muzikál 

Světáci
V různých alternacích hrají: M. Bočanová, A. Gondíková,
V. Žehrová, O. Želenská, M. Absolonová, I. Andrlová,
J. Zenáhlíková, M. Kantorková, V. Peterková, D. Gondík,
M. Zounar, Z. Pantůček, A. Háma, F. Tomsa, L. Olšovský,
M. Sobotka, P. Vítek a L. Pečenka, J. Přeučil, Josef Oplt.

Vstupné: 250 Kč předprodej, 290 Kč na místě

Kulturní dům - NMNM

St 15.2.2012/19.00

Pavel Šporcl

GIPSY WAY

Romano Stilo Ensemble

Bruncvík a lev
Neděle 12. 2. 2012 / 15.00 / kulturní dům
Divadelní představení nejen pro děti - kníže Bruncvík

se po smrti svého otce rozhodne jít do světa.
Vstupné 60 Kč, děti do 3 let zdarma.

Oheň na hoře
Neděle 26. 2. 2012 / 15.00 / kulturní dům

Divadelní představení pro děti i dospělé, šest herců vypráví
pět etiopských humorných a moudrých příběhů za zvuku

deedjerido, bubínků a různých chřestidel
 Vstupné 50 Kč, děti do 3 let zdarma.

PŘIPRAVUJEME

Srdce AFRIKY

Út 7.2.2012 / 18.00
Kulturní dům - NMNM

Vstupné 80 Kč

Přednáška Tomáše Kubeše
o Střední Africe a Pygmejích

Keramika ve sbírkách
Horáckého

muzea

otevřeno:
út – so 9 – 16 hod., ne 9 - 13 hod.

9.2. – 25.3.2012
Horácké muzeum


