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Slovo starosty

Vánoční čas v Novém Městě na Moravě začíná.

Nejzajímavější vánoční akce
v Novém Městě
Prosinec je měsíc adventu a Vánoc a s nimi se vždy pojí velké množství
zajímavých akcí. Kam se můžeme vydat v Novém Městě na Moravě?
Jestli by se dalo říci, že nějaká akce stojí na počátku vánoční doby v Novém Městě na Moravě za
to, tak je to nepochybně Rozsvěcení adventu na
Vratislavově náměstí. Letos se koná 2. prosince už
od 15:00. Organizátoři se totiž rozhodli výrazně
rozšířit program a kromě obvyklého svátečního
slova a rozzářeného stromku se můžete těšit například na koncert novoměstských pěveckých
sborů. V úterý 5. prosince poskytne Horácká galerie dočasný azyl hordě zdivočelých pekelníků.
V prostorách novoměstského zámku se mohou
malí i velcí návštěvníci setkat s řadou čertů a čertic. Hraví rarachové je budou popichovat k různým hrám, soutěžím i legráckám, mezi něž patří
například malování na obličej, kuželky, hod do
pekelné tlamy a další. Naopak v Horáckém muzeu
se usídlí nebeští andělé a ten, kdo by v přítomnosti
čertů ztratil nervy, tady jistě opět nabyde ztracené rovnováhy. Nebe a peklo se otevírají už ve
14:00. Pro Mikulášskou nadílku si ale můžete
přijít i do katolického kostela po 17:00. Adventní
dobročinný jarmark se koná první adventní neděli 3. prosince v zahradě evangelického kostela.
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K dostání tu bude množství originálních dárků
a výrobků a samozřejmě také dobré jídlo a pití.
Výtěžek akce půjde na projekt Adopce na dálku.
7. prosince si můžete zajít na tradiční Adventní
koncert učitelů a žáků ZUŠ do evangelického
kostela. Koncert začíná v 17:00. 15. prosince nás
čekají Vánoce v muzeu, kde se přiučíte nějakým
těm řemeslům a samozřejmě si odtud můžete
odnést i krásný dárek někomu pod stromeček.
Předposlední adventní neděli se koná Adventní
koncert v Horácké galerii. Tentokrát vystoupí
pěvecký sbor Gaudeamus Brno a začátek koncertu je naplánován na 16:00. Na Českou mši
vánoční J. J. Ryby vás zvou studenti a profesoři
z novoměstského gymnázia 21. 12. Jejich akce
S Vánocemi za dveřmi začíná v 15:30 a 18:00
v aule. Betlémské světlo přivezou a koledy zapějí
novoměstští skauti 23. prosince na Vratislavově
náměstí od 18:00. A už je tu Štědrý den, kdy
můžete v 15:30 v evangelickém kostele navštívit
divadelní představení pro děti Bohu díky.
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Milí sousedé,
v předvánočním čase, v čase adventu, se lidé přibližují tomu, co je v jejich životě důležité. Ne každý
prožívá šťastné a radostné chvíle. Ne každý zažívá
čas hojnosti a veselí. Ne každý je zdravý a plný sil.
Ale snad každý v sobě touží najít naději a zažívá
okamžiky očekávání. A právě hledáním štěstí, naděje a dobra je adventní doba výjimečná.
Adventní příběh je především příběhem naděje.
Je však také příběhem marných a zmařených nadějí. Je příběhem zklamání a marnosti v životě
těch, kteří podlehli falešnému mámení. V životě
totiž není větší beznaděj než ta, kterou přináší
falešná naděje. V životě není většího zklamání,
než když dojdete do nepravého cíle. I to je něco,
co je v tom dávném příběhu obsaženo. Těch cílů,
vladařů i proroků, těch nablýskaných pokladů. Co
jen jich bylo a jak lákavé se zdály. Jak byly oslnivé
a co lidí se za nimi vydalo.
Ale ta pravá naděje byla mnohem prostší a jednodušší. Nebyla majestátná ani honosná. Tou pravou
nadějí bylo dítě a příběh plný pokory, pravdy a lásky. Jako by ta okázalost a bohatství najednou bledly a ztrácely svoji moc.
I dnes se nás den co den snaží přesvědčit, že naše
naděje je v plných obchodech. Že štěstí dojdeme,
když si půjčíme peníze a nakoupíme za ně věci,
které nepotřebujeme. Možná dnes víc než kdy jindy
člověk podléhá dojmu, že jeho spása je oděna ve
zlatých šatech, obklopena bohatstvím a slávou.
Že štěstí se dá vyhrát a láska koupit.
A přitom máme ten příběh před očima. Příběh
skutečného štěstí, skutečné lásky a skutečné spásy.
Uprostřed prodlužujících se nocí, zimy deroucí
se pod kůži a často neradostných dní zapálíme
svíčku, pak druhou, třetí a čtvrtou. Najednou jako
bychom cítili, že v tom jednom bodě je láska, teplo
a krása. A pak snad najdeme pokoru, naplnění
naděje a štěstí.
Přeji vám všem, milí sousedé, abyste našli své
štěstí. Abyste v kruhu rodiny pocítili závan pravé
naděje a sílu lásky. Přeji nám všem, abychom v našem společenství našli pomocnou ruku ve chvíli,
kdy je třeba. Abychom v důležitých okamžicích
nezůstali sami.
Milí Novoměšťané, přeji vám plně prožitý adventní
čas, klidné Vánoce a radostný nový rok.



Michal Šmarda
starosta
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Téma Novoměstska: Sociální péče
v Novém Městě na Moravě
Jaroslav Lempera /ČSSD/
V sociální oblasti dobře funguje spolupráce s neziskovkami, tradiční spokojenost je i s penzionem a Centrem Zdislava. Přál bych
si další rozvoj terénních služeb pro seniory, tak aby mohli žít doma. Nejdůležitější je, aby bylo více peněz na platy lidí v sociální
péči. Když nebudou lépe placeni, odejdou jinam a ani sebelepší vůle na tom nic nezmění. Velkou radost mám z úspěšné výstavby
Komunitního domu pro seniory. Doufám, že bude dobře sloužit a domov v něm najdou spokojení starší lidé.

Zdeněk Kadlec /ANO 2011/
Za pozoruhodné počiny v této oblasti považuji:
1) Výstavbu KoDuSu, který bude zajišťovat sociální nájemné bydlení s cílem zachování soběstačnosti a osobní nezávislosti tak,
aby byl umožněn komunitní způsob života na principech sousedské výpomoci.
2) Zřízení odlehčující služby NSS, která umožňuje pečujícím o staré či nemocné seniory si krátkodobě odpočinout a načerpat
nové síly. Práce v sociální oblasti je nesmírně náročná a bohužel stále podhodnocená. Všem, kteří ji zajišťují, patří velké uznání
a poděkování.

Stanislav Marek /SNK pro obce/
Velmi důležité bylo rozhodnutí RM zřídit odlehčovací službu v DPS. Tato služba je téměř nepřetržitě využívána. Pomáhá
rodinám, které doma pečují o své blízké a samy potřebují nutný odpočinek nebo si vyřešit vlastní zdravotní potíže. V roce
2015 město zahájilo projekt, jehož součástí je úspěšná a žádaná Univerzita třetího věku. Navýšila se kapacita Zdislavy. Byly
vyčleněny pozemky, aby se mohl vybudovat domov pro osoby postižené demencí a pozemky pro stavbu domova pro osoby se
zdrav. postižením a pro chráněné bydlení. Pro život aktivních seniorů je přínosem výstavba KODUSu.

Město rozšíří terénní službu
Sociální problematiku má v Novém Městě na Moravě na starosti odbor školství, kultury a sociálních
věcí. Takzvaná sociálka má ve své gesci děti, dospělé,
seniory i cizince, kterým ČR nabídla azyl.
„Naším hlavním tématem je fakt, že ve městě
přibývá starších lidí, kteří potřebují pomoc,“ říká
vedoucí odboru Alena Lukášová. Své tvrzení
dokládá analýzou, kterou si město nechalo zpracovat už v roce 2014 a která říká, že za 15 let zde
bude ze současných 340 osob asi 550 až 720. „To je
tak výrazné číslo, na které město muselo reagovat.
Patnáct let je daleký horizont, ale ty služby se nevytvoří z roku na rok a dotace potřebné k investicím
do sociálních projektů se také nevypisují každý
rok,“ dodává Lukášová. Od roku 2014 tedy město
pracuje na tom, aby dopady seniorského boomu
nějak zvládlo. Hmatatelným výsledkem je podle
Lukášové Komunitní dům pro seniory, který byl
v polovině listopadu zkolaudován na Žďárské ulici.
„Jsou to další byty speciálně uzpůsobené pro lidi
starší 60 let. Je to řešení pro seniory, kteří jsou ještě
aktivní. Je možné si zde objednat terénní sociální
službu, kterou poskytují Novoměstské sociální
služby, ale hlavní myšlenka je ta, že dům je určen
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pro aktivnější seniory, kteří ještě nějakou výraznou
pomoc nepotřebují,“ vysvětluje Lukášová. Seniorům v současné době slouží také Dům s pečovatelskou službou, který obhospodařují Novoměstské
sociální služby. „Trendem současnosti je ale spíš
než seniory zavírat do nějakých budov, poskytnout
jim pomoc a potřebnou péči v jejich domácnosti.
K tomu jsou připraveni pracovníci Novoměstských
sociálních služeb a my se je v tomto směru snažíme podporovat,“ dodává Lukášová. Nové Město
jako zřizovatel přispívá ročně Novoměstským sociálním službám částkou kolem pěti milionů korun,
a to je ve srovnání s okolními městy bezkonkurenčně nejvíce. V jiných městech totiž pečovatelskou službu poskytují neziskové organizace, které
město podporuje pomocí grantů.
Úředníci ale nemají na starosti pouze seniory.
„Město se řídí takzvaným komunitním plánem,
to je pro nás hlavní zdroj informací o tom, jaká
je ve městě sociální situace a na jakou oblast je
potřeba se zaměřit,“ říká Rita Skalníková ze sociálního odboru. Komunitní plán vzniká každé
čtyři roky a zároveň se každý rok aktualizuje. Mezi
priority města, které z dokumentu vyplývají, patří
kromě podpory terénních služeb například také

stavba chráněného bydlení pro lidi s mentálním
postižením nebo Domov se zvláštním režimem
Pomněnka pro lidi se stařeckou demencí. Sociální
pracovníci města samozřejmě také pomáhají lidem
s konkrétními problémy. Podle Rity Skalníkové lidem často radí při problémech s bydlením nebo zadlužením. „Ti lidé mnohdy neví, co mají dělat. Na
každý problém ale existuje řešení, lidé ho ale neznají. My jim poradíme a pomůžeme s administrativou,“ vysvětluje Skalníková. S většími problémy
se ale prý Skalníková ve své praxi nesetkává. Ve
městě nejsou problémy s drogami, v současné
době na území města ani nežijí žádní bezdomovci.
Úspěšné je Nové Město také v asimilaci azylantů.
V minulosti přijalo tři rodiny, které uprchly před
válečným konfliktem z Barmy. „V současné době si
nás dávají za příklad, jak lze tento problém dobře
zvládnout. My jsme těm rodinám ze začátku pomáhali v podstatě se vším. S bydlením, prací, výukou
českého jazyka. V současné době jsou Barmánci
naprosto bezproblémoví a už skoro ani nepotřebují
naši pomoc. Pracují, vychovávají tu děti, které už
mluví perfektně česky. Je vidět, že azylový systém
v ČR může fungovat dobře,“ říká Skalníková. 
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Pomáháme tam, kde je třeba
S ředitelkou NSS Hanou
Janů jsme hovořili o její
práci, ale i o tom, jak populace stárne a jestli jsme
na to připraveni.
Baví vás stále být ředitelkou NSS?
Ano baví.

Jak poznáte, co klienti potřebují?
To vědí samozřejmě oni sami. Zároveň ale musíme
být profesionálové. Nesmíme ty lidi takzvaně přepečovávat. To znamená, že musíme zachovat míru
jejich samostatnosti tak, aby vydržela co nejdéle.
V praxi to znamená, že pokud jsou schopni sami se
najíst, nebudeme jim nabízet pomoc při jídle. Tím
bychom jim naopak ublížili.

Jak dlouho jí jste a jak se NSS za tu dobu proměnily?
Jako ředitelka tu pracuji od roku 2009. Už od roku
1996 jsem tu ale pracovala jako ekonomka. Je tu
velký kolektiv, ke kterému 1. ledna 2013 přibylo
také Centrum Zdislava, což je denní stacionář pro
tělesně a mentálně postižené. Sociální služby se
samozřejmě neustále vyvíjí. Ten systém, který jsme
měli nastavený v roce 2009, už samozřejmě dnes
vůbec neplatí. Je jasné, že se musí některé věci měnit,
a my je měníme.

S klienty jste tedy v kontaktu často. Stává se
někdy, že se vaše a jejich názory liší?
Ano. Vždy se snažím o to, abychom si navzájem
rozuměli v tom, co jsme schopni jim poskytnout
a co oni od nás očekávají. Ne vždy se to ale daří. Lidé
si totiž často nechtějí přiznat realitu a fakt, že stav
jejich blízkých se časem zhoršuje. Nedávno jsem
musela přesvědčovat jednu rodinu o tom, že jejich
příbuzný už není ve stavu, kdy by mu stačila pouze
pečovatelská služba. I my totiž máme samozřejmě
své hranice, a pokud ztratí lidé určitou schopnost
se o sebe postarat sami – například kvůli stařecké
demenci, je potřeba jim vyhledat odbornější pomoc.
To znamená například Domovy se zvláštním režimem, které se specializují na pomoc těmto lidem.
My nesmíme nahrazovat pobytovou službu.

Buďte prosím konkrétní, co jste změnili?
Například Dům s pečovatelskou službou díky svému
vybavení a zázemí v té době umožňoval to, že klienti,
kteří zde byli ubytováni, dostávali mnohem lepší péči
než lidé, za kterými jsme dojížděli na druhý konec
města. My přitom nesmíme dělat v poskytování péče
rozdíly. Pokud poskytujeme sociální péči, musí být
stejně kvalitní, ať se jedná o rezidenta Domu s pečovatelskou službou, nebo někoho, kdo žije ve svém
domácím prostředí. Na setření tohoto rozdílu jsme
věnovali velké úsilí a myslím, že se nám to povedlo.
Tomu nerozumím, v čem byl ten rozdíl?
Například se vědělo, že Dům s pečovatelskou
službou je vybaven takzvanými zvedáky, což jsou
zařízení, která usnadňují lidem se zhoršenou pohyblivostí dostat se do postele. Takže do DPS se dávali
jen lidé, kteří potřebovali zvedáky, protože kdyby
zůstali doma, nebyli bychom jim schopni tuto službu
poskytnout. To je ale samozřejmě špatný přístup. My
jsme terénní sociální služba, to znamená, že musíme
být schopni pracovat v terénu a být schopni pomoci
všem stejně. To, že provozujeme Dům s pečovatelskou službou, je vlastně vedlejší.
Co je náplní vaší práce?
Kromě řízení organizace je velmi důležitou součástí
mé práce kontakt s klienty. Pečovatelská služba je
poskytována podle zákona, který nám přesně říká,
jaký typ služeb jsme kompetentní klientům nabízet.
S klienty se nejdříve sejdou naši pracovníci a dohodnou se na tom, co pro ně můžeme udělat. Na
to existují také předepsané metodiky. Já do toho
vstupuji v momentě, kdy se uzavírají smlouvy se žadatelem o službu. Navštívím ho v jeho bytě a ověřuji,
jestli pochopil poslání té služby, a zpětně kontroluji,
jestli smlouva odpovídá v těch úkonech tomu, co
potřebuje.
NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2017

Co je tedy pečovatelská služba?
Je to terénní služba v přirozeném prostředí klienta.
To znamená, že pomáháme lidem, kteří jsou ještě
schopni postarat se o sebe tak, že mohou bydlet sami. Pomáháme s nákupem, dovozem jídla,
doprovodíme je k lékaři, pomůžeme s hygienou.
Nemůžeme jim poskytnout zdravotní služby ani
celodenní dozor. Jakmile se stav klientů zhorší natolik, že vyžaduje nějakou soustavnější zdravotní péči
nebo dozor, doporučujeme příbuzným, aby vyhledali
jiný typ péče. Poskytujeme také odlehčovací službu.
Ta je pro lidi, o které se stará jejich rodina a kteří se
najednou ocitnou bez pomoci. Například když někdo
z rodiny onemocní a není schopen sám o druhého
pečovat. V takovém případě tu dotyčného seniora
ubytujeme, než se situace vyřeší.
Podle prognóz bude lidí, kteří potřebují nějaký
typ sociální pomoci, v ČR přibývat. Jste na to
připraveni?
Už před nějakou dobou jsem dostala od města za
úkol vypracovat analýzu toho, jak se bude situace
vyvíjet právě s ohledem na to, že například přibývá
seniorů. Město, které je naším zřizovatelem, tedy
tyto informace má. Od roku 2015 jsem také vedení
města už dvakrát dávala podnět k tomu, aby aktualizovalo potřebnost pečovatelské služby, a město se
vždy rozhodlo nás podpořit.
Jinými slovy to tedy znamená, že město vám dává
dostatek peněz na provoz?
Ano, město podporuje pečovatelskou službu v takovém rozsahu, aby byla pro Nové Město na Moravě

dostačující. A věřím, že to tak bude i do budoucna.
Jsme financováni Krajem Vysočina i státem, ale
město hradí více než padesát procent rozpočtu NSS.
Jakým způsobem spolupracujete s neziskovým
sektorem? Jak se doplňujete?
Je velmi dobře, že u nás působí Charita, Domácí
hospic nebo také Portimo. Umožňuje to lidem nechat si své nejstarší příbuzné doma. Ráno jim tak
přijde pomoci pečovatelská služba, která připraví
jídlo, o jejich zdraví se postarají pracovníci Charity
a několik hodin denně se jim věnují například i lidé
z Portima. Co se týče péče o umírající, tak tam pomáhá Domácí hospic. Často se scházíme společně
se zástupci ostatních organizací a s rodinami klientů a bavíme se o tom, co ten který klient potřebuje
a jak by bylo nejlepší mu pomoci. Jsme malé město,
a tak samozřejmě většinu potřebných seniorů v okolí
známe.
Na kolik ale taková služba vyjde? To vše si přece
lidé musí platit?
V ideálním případě by to mělo být tak, že všechny
výdaje spojené s poskytovanou službou pokryje takzvaný příspěvek na péči, který lidem dává stát. To
se ale bohužel většinou nestává. Je to dlouhodobý
problém, kdy potřebnost nekoresponduje s tím, co je
klientovi uznáno. Tady potom musí pomoci rodina.
Pokud ale péče, kterou člověk potřebuje, přesahuje
nějak výrazně finanční možnosti rodiny, snažíme
se najít pro ně nějaké řešení. Například umístit lidi
do domova se zvláštním režimem. Tam dostanou
lidé všechno potřebné a nemusí se starat o finance.
Pobytová služba je v Mitrově, Moravci, Velkém
Meziříčí nebo v Jihlavě. Přivítala byste něco
podobného i v Novém Městě?
Určitě ano. Protože dnes lidé musí úplně odejít
z regionu. Proto vítám iniciativu města pro výstavbu Centra Pomněnka pro lidi s Alzheimerovou
chorobou.
Jak pomůže situaci ve městě Komunitní dům
pro seniory?
Pomůže hodně, protože seniorům nabízí nové a pohodlné byty, což je perfektní. Podporuje to jejich
samostatnost. Když budou potřebovat nějakou pomoc, tak jim ji samozřejmě rádi poskytneme.
Na co myslíte, když jdete do práce?
Říkám si, aby to všechno dobře dopadlo. Myslím
na jednání s klienty, které mám před sebou. Žádný
případ totiž nikdy není stejný. V tomto smyslu neexistuje něco jako rutina. Každý klient má individuální potřeby a specifické požadavky má vždy i jeho
rodina. Takže zůstávám ve střehu a snažím se vyjít
všem vstříc.
-kb3
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Rozsvěcení adventu v Novém Městě

Rozsvěcením adventu začnou vánoční časy v
Novém Městě na Moravě. Přijede i Ježíškova pošta.
Vánoce začínají v Novém Městě 2. prosince
rozsvícením vánočního stromu na Vratislavově
náměstí. Letos ale Novoměšťáky čeká bohatší
program než kdy jindy. Program na Vratislavově
náměstí začne už v 15:00. Začátek slavnosti oznámí zvony z věží evangelického i katolického koste-

la. Pro lidi, kteří se na náměstí začnou scházet,
budou připraveny stánky s občerstvením, punčem i svařákem. Vystoupí i novoměstské pěvecké sbory Novocantus a Naenia. Tou největší
novinkou letošního rozsvěcení bude Ježíškova
pošta, která do Nového Města dorazí po západu
slunce v 17:00. Spřežení koní přiveze poštovní
bednu, do které Ježíškovi spolupracovníci naloží
všechna přání a dopisy dětí. Ty je budou moci
už od pondělí 27. listopadu nosit do Horáckého
muzea, kde budou pro Ježíška uschované až do
příjezdu pošty.
Novinkou bude také stánek Novoměstských
sociálních služeb, kde bude k dostání nejen výborný punč, ale zejména krásné hrnečky, které se
vytvářely ve výtvarných dílnách Novoměstských
sociálních služeb a Centra Zdislava. Klienti začali
tvořit už v březnu. Výtěžek z prodeje půjde právě
na podporu výtvarných dílen. A protože dobročinnosti se meze nekladou, zapojí se i Nadační
fond Nového Města na Moravě, v jehož čele stojí
Ladislav Slonek. „Když jsem přemýšlel, jak Na-

dační fond zapojit do této hezké akce, napadla
mě zvonička štěstí,“ říká Slonek, který také sám
navrhl její podobu. Zvonička bude celá ze dřeva
a zastřešená. Uprostřed bude malá kasička a
nad ní zvon. Kdo přispěje do kasičky Nadačního fondu, může si jednou zazvonit. „Zvonička
je samozřejmě kouzelná, a kdo si zazvoní, ten
bude mít do půl roku štěstí. Pokud ne, musí být
trpělivý a svůj pokus zopakovat na Nova Civitas,
kde bude zvonička samozřejmě taky,“ vysvětluje
s úsměvem Slonek. Dřevo na zvoničku dostal
fond ze sponzorského daru a vyrobili ji studenti
ze Střední odborné školy Nové Město na Moravě.
Letošním adventem ale práce na zvoničce nekončí. Fond ji bude postupně zkrášlovat, a každý rok
tak na ní přibude nějaká nová ozdoba. Slavnostním zakončením předvánočního odpoledne bude
sváteční slovo novoměstských duchovních Jana
Daňka, Zdeňka Šorma a krátké zamyšlení pronese i starosta města Michal Šmarda. Strom se
na náměstí rozzáří úderem 18. hodiny.
-kb-

Zvládnou Technické služby odklízení sněhu?
První sníh je za námi, lyžaři chystají vosky a pohotovost kvůli němu mají už i Technické služby.
Udržet silnice v Novém Městě a místních
částech průjezdné i v případě sněhové kalamity,
to je jeden z mnoha úkolů Technických služeb.
„Na zimu jsme připraveni na sto procent,“ hýří
optimismem Aleš Popelka, který má údržbu silnic
v TS na starosti. K tomu, aby udržel on a jeho
kolegové silnice průjezdné, mu slouží jedno velké
sypací auto, které letos dostalo nový podvozek,
dva traktory s pluhem, multikára, malotraktor
a dvě čtyřkolky. Další techniku si sjednávají subdodavatelsky. „Od prvního listopadu jsme v po-

hotovosti a první výjezdy už máme za sebou,“ říká
Popelka. Pohotovost v TS vypadá tak, že určení
zaměstnanci jsou i po pracovní době takzvaně
„na mobilu“ a jsou připraveni kdykoliv vyrazit
do ulic. „S kolegou permanentně sledujeme počasí, a když usoudíme, že je nás třeba, spustíme
výjezd,“ dodává Popelka. Jejich primárním cílem je zajistit to, aby byly hlavní komunikace
průjezdné nejpozději do šesti hodin ráno. Jak
se jim to daří, můžete sledovat přímo on-line na
stránkách města. Každé auto je totiž vybavené
GPS navigací, a vy tak máte možnost vidět, kde
se zrovna pohybuje. 
-kb-

Rozpočet 2018: stavby za 130 milionů
Rozpočet Nového Města na rok 2018: Nová budova
Základní umělecké školy, 40 milionů do nových tříd
I. ZŠ a odstartuje i stavba Sportovní haly.
V roce 2018 čeká Nové Město čilý stavební ruch.
Vedení radnice naplánovalo investice ve výši přes
130 milionů korun. V obou základních školách
by měly být vybudovány výtahy a v té starší, na
Vratislavově náměstí, dokonce přístavba celkem
za více než 40 milionů. Drtivou většinu nákladů pokryje dotace z evropských fondů. Tu však
město obdrží až po dokončení stavby v roce
2019. Do té doby bude potřebné peníze čerpat
z výhodného revolvingového úvěru. Téměř 40
milionů je naplánováno i na stavbu nové ZUŠ,
4

která vznikne v budově bývalé VZP. Stavba by
měla být hotova už na začátku příštího školního
roku a děti čeká mimo jiné i víceúčelový komorní
koncertní sál. Rozpočet na příští rok také počítá se zahájením prací na stavbě Sportovní haly.
„Lepší vývoj hospodaření nám umožní, abychom
stavbu haly spustili už teď. Tělovýchovné středisko je navíc ve velmi špatném stavu a jeho další
využívání už začíná být neúnosné,“ vysvětluje
rozhodnutí spustit dlouho plánovanou stavbu
haly starosta Michal Šmarda.
Přestože provozní saldo rozpočtu se oproti minulým rokům opět zlepšilo a na investice město
může z běžného přebytku plánovat rekordních

35 milionů korun, na všechny uvedené plány to
zdaleka nestačí. Část investic tak město uhradí z výše zmíněného úvěru a zbytek z dotací
a prostředků, které si na tyto projekty dlouhodobě
spoří ve Fondu strategického rozvoje.
Kromě zmíněných velkých strategických projektů
počítá plánovaný rozpočet na příští rok i s výstavbou kanalizace na Rokytně, opravou bytových
domů ve vlastnictví města, zasíťováním parcel
v Pohledci nebo třeba výstavbou Pumptracku,
což je atraktivní trať pro bikery, kterou podpoří
dotace z Kraje Vysočina.
Více informací, názory zastupitelů a podrobnosti
z rozpočtu vám přineseme v příštím čísle.  -kbNOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2017
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Který pomník se vám líbí nejvíce?
75leté výročí konce druhé světové války je
dobrým důvodem připomenout si její oběti.
V okolí Nového Města na Moravě zemřelo mnoho
vojáků bojujících v Rudé armádě. Jejich oběti
chce vedení města uctít novým pomníkem. „Bude
nově vybudován na katolickém hřbitově poblíž
vchodu tam, kde dříve stála památná lípa,“ vy-

světluje Michal Šmarda. Do projektu je zapojeno
Ministerstvo obrany ČR stejně jako ruské úřady.
Jejich podmínkou je například to, že na pomníku
musí být pěticípá hvězda jako znak Rudé armády
a dvojjazyčná jména všech, kteří jsou tam pohřbeni. Ke zbudování pomníku byli osloveni regionální umělci, kteří již vypracovali své návrhy.
O jeho konečné podobě rozhodnou zastupitelé
na prosincovém zasedání zastupitelstva. Poraďte
jim. Který z návrhů se vám líbí nejvíce? Pište na
zpravodaj@nmnm.cz.
-kb-

Václav Kyselka
Křoví

Jiří Pliestik
Písečné

Miroslava Špačková
Moravec

Monika Vosyková
Žďár nad Sázavou

Nový náhrobek vojákům Rudé
armády padlým za druhé světové
války bude odhalen v květnu 2020.

Vzpomínka
na Karla Daňka
M U D r.
Ka r e l
Daněk, CSc. se narodil 17. října 1928
v Brně. Mládí
prožil v Humpolci. Gymnázium
studoval nejdříve
v Brně, pak v tehdejším Německém Brodě a v Humpolci v roce
1947 maturoval. V letech 1947-1952 studoval
medicínu v Brně, kde 27. 11. 1952 promoval
s vyznamenáním. Před promocí na medicíně
skládal univerzitní zkoušky z ruštiny, němčiny,
francouzštiny a angličtiny na Filozofické fakultě v Brně a po ní ve Státním jazykovém ústavu
v Praze zkoušku z norštiny, švédštiny a islandštiny. K severským jazykům přidal Karel Daněk
postupně dánštinu a faerštinu. Jazykové znalosti
využil jako překladatel při obchodních jednáních
ve Sportenu v Novém Městě na Moravě, jako
soudní tlumočník a autor statí a článků v zahraničním tisku. Vzpomínám, když jsme spolu
jeli po sametové revoluci do Holandska, jak si
během cesty nastudoval odlišnosti holandštiny
a němčiny, a když jsme dojeli na místo, měl v holandštině jasno…
… Po celý život provázela pana primáře láska
k Novoměstsku a ke klasickému lyžování. Lyžování spojené s Novoměstskem, s poezií, sportem, historií a medicínou bylo častým tématem
jeho článků, úvah a studií. Sám rád lyžoval,
lyžování miloval, a jakmile napadl první sníh,
vyrážel bílou stopou směrem na Vlachovice.
Naposledy se na běžky vydal v roce 2003, kdy
prodělal mozkovou příhodu, která omezila jeho
aktivity. S pomocí nejbližších statečně překonával
svůj diskomfort způsobený nemocí a vedl dlouho
statečný boj s následky onemocnění. Zemřel tiše
dne 17. října 2017 ve věku 89 let. V osobě Karla Daňka ztrácí Novoměstsko nenahraditelnou
osobnost.
MUDr. Zdeněk Kadlec
Text byl redakčně zkrácen. Celý článek naleznete
na webu noviny.nmnm.cz.

V Pohledci se bude brzy stavět
Pozemky v Pohledci určené ke stavbě rodinných
domů budou na prodej už příští rok.
Vedení města schválilo projekt zasíťování
nových pozemků pro rodinné domy v Pohledci.
Na kraji obce by tak mělo vzniknout 12 nových
rodinných domů. Lidé se ale bojí, aby pozemky
neskoupili spekulanti, kteří cenu parcely vyženou
do závratných výšek. Vedení města se tomu snaží
zabránit. „Chceme, aby si pozemky koupili ti,
NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2017

kteří opravdu chtějí stavět. To se dá ošetřit podmínkou, že do určité doby bude povinná kolaudace
rodinného domku. Také můžeme zajistit, aby si
jeden kupec mohl pořídit pouze jednu parcelu,“
vysvětluje starosta Nového Města Michal Šmarda,
jak zabránit spekulacím. V současné době běží
výběrové řízení na zasíťování pozemků. Z vysoutěžené ceny se pak vypočítají náklady na jednotlivé
parcely. „Naším cílem není vydělat, ale zajistit, aby

se v Pohledci mohlo stavět,“ vysvětluje starosta
Šmarda. Na možnost koupit nové parcely čekají
Pohleďáci už řadu let. Novou výstavbu umožnila
zejména stavba kanalizace. V současné době začaly práce na nové kanalizaci i v Rokytně. S touto
investicí, pořízenou díky evropské dotaci, se tak
otvírá šance na rozvoj i v této místní části.
-kb5
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V mateřské škole dobře vaří
V letošním roce se naše MŠ Drobného
zúčastnila celostátní soutěže o „Nejlepší školní oběd 2017“, pořádané letos již poosmé Společností pro výživu.
Téma pro tento rok znělo: „Zdraví na
talíři, které chutná“. Byla to pro nás
výzva, protože se v naší MŠ snažíme
vařit zdravě a přitom chutně.
Pro tuto soutěž jsme zvolili následující menu:
Polévka: Karotkový krém se zázvorem
Hlavní chod: Pečená krůta se zeleninovým
bulguretem s přízdobou z polníčku
Moučník: Dýňové muffiny s tvarohovým krémem. Ze všech přihlášených školních jídelen bylo
z korespondenčního kola vybráno deset finalistů.

Do finálové desítky jsme se bohužel nedostali, ale
se 146 body ze 150 možných jsme naši MŠ jistě
dobře reprezentovali.
MŠ

Vzpomínka
na Makovského
Já a moji spolužáci ze 3. A jsme 31. října 2017
vyrazili na evangelický hřbitov, abychom upravili
hrob Vincence Makovského. Tuto aktivitu realizují žáci tercie již tradičně a navíc žáci sekundy upravují hrob Leandra Čecha na katolickém
hřbitově. Takto se seznamujeme s významnými
osobnostmi školy a uctíváme jejich památku. I přes
velkou zimu, nepříznivé počasí a oželení druhé
vyučovací hodiny jsme se vydali na cestu. Jelikož
jsme hrob měli uklizený dříve, než jsme očekávali,
pomohli jsme uklidit a upravit hroby ostatních
rodin zvedáním popadaných květin a svíček nebo
odklízením listů a klacíků ze stromů po velkém
větru, který hřbitov zasáhl.
Valerie Budíková, studentka 3. A

Přípravy na lyžařskou sezonu
Centrum společných služeb při Mikroregionu
Novoměstsko provedlo kontrolu stavu turistických lyžařských tratí společně se zástupci
Sportovního klubu a Informačního centra Nové
Město na Moravě. V rámci kontroly se řešil stav
tratí po vichřici, která zasáhla náš region v neděli
29. 10. 2017. Lesní úseky budou dále projednány se zástupci majitelů lesů ohledně vzniklých
polomů, které bude nutné odstranit z důvodu
průjezdu rolby. Na společné přípravě se dále
podílí i zemědělská družstva z okolí.
Lyžařská sezona 2017/2018 se blíží a pro její
zahájení chybí už jen ideální sněhové podmínky.
Stejně jako v předchozích letech budou v případě
dostatečného množství sněhu najížděny trasy
v délce až 100 km, které protínají území Nového
Města na Moravě, Radňovic, Jiříkovic, Vlachovic,
Skleného, Tří Studní, Fryšavy pod Žákovou ho-

rou, Kadova, Samotína, Blatin, Krátké, Milov,
Podlesí, Sněžného, Kuklíku, Odrance, Věcova,
Jimramovských Pavlovic, Míchova, Roženeckých
Pasek, Jimramova, Studnic, Pohledce, Rokytna, Zubří a Maršovic. Značení tras se v letošním
roce dočkalo několika drobných oprav, zejména
sloupky, cedule a rozcestníky. Současně se vyřešily některé problematické úseky, zejména ty
lesní, díky čemuž se zlepšila průjezdnost rolby.
Každoroční příprava lyžařské sezony závisí na
tom, zda nám vlastníci pozemků a zemědělští
podnikatelé umožní vstup na pozemky za účelem
přípravy a úpravy lyžařských běžeckých tras.
Finančně se na zajištění péče o lyžařské
tratě podílí obce Mikroregionu Novoměstsko
a společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Na
údržbu turistických lyžařských tratí byla zřízena
také veřejná sbírka, viz odkaz na portál „Lyžař-

Novoměstští kapři patří k nejlepším
I letos budou v Novém Městě k dostání kapři na
štědrovečerní tabuli. Málokdo ale ví, že skutečně
pochází z našich novoměstských rybníků.
Kapři, které prodáváme na náměstí i v sádkách,
vyrostli v městských rybnících. Tedy v Kazmíráku, Klečkovském a Cihelském. Příští rok do
chovu zapojíme také Michovské rybníky,“ říká
novoměstský rybář Bohumír Žváček. Kapr, který se objeví ve vánočních kádích, má za sebou
obvykle už asi pět let života. Rybáři jej kupují
ze žďárských sádek jako rybičky velké několik
centimetrů. Podle toho, jak rostou, je postupně
přesazují do větších a větších rybníků. V Kazmíráku nebo v Klečkovském rybníku jejich pouť
6

končí. „Rybníky lovíme většinou každý rok,
kontrolujeme obsádku a třídíme ryby, část ryb
prodáme dalším chovatelům, část přesuneme do
větších rybníků, protože v malém rybníku velký
kapr nevyroste. Tady na Vysočině roste kapr pomaleji, a má proto lepší, pevnější maso,“ libuje
si Žváček. Po vylovení kapr putuje do speciálních
nádrží, aby se takzvaně vyčistil v čerstvé vodě.
Tam stráví několik týdnů až měsíců. Podle Žváčka
není problém koupit si rybu několik dní před
Štědrým dnem. „Kapr má doma plavat, protože
děti si to skvěle užijí. I když si ho ale necháte
„klepnout“, v lednici vydrží kapr bez problémů
dva až tři dny a je stále dobrý a čerstvý.“ -kb-

ské Novoměstsko“: https://lyzovani.nmnm.cz/
verejna-sbirka-na-udrzbu-trati/. Na tomto portále je umístěn vzor darovací smlouvy a smlouvy o reklamní činnosti, kterou může využít jak
veřejnost, tak zejména provozovatelé ubytování
a služeb na Novoměstsku.
Aktuální informace o stavu najetých lyžařských tratí vč. informací o pohybu rolby budou moci občané sledovat na webu lyzovani.
nmnm. cz nebo je mohou získat v Informačním
centru v Novém Městě na Moravě.
text spol. E.ON

Kapr na pivě
4 porce kapra, sůl, mletý pepř, 0,25 l světlého
piva, 2 lžíce rostlinného oleje, 4 malé cibulky,
2 lžíce citrónové šťávy, kmín, mletá sladká
paprika
Kapra osolíme, opepříme, pokapeme pivem
a dáme na hodinu odležet. V kastrolu na
rozehřátém oleji osmahneme na kroužky
nakrájené cibulky, vložíme porce kapra, zalijeme pivem, pokapeme citrónovou šťávou
a posypeme kmínem a paprikou. Dusíme
pod pokličkou asi 25 minut. Při dušení mírně
podléváme horkou vodou.
Recept nám dodala restaurace K CLUB
Dobrou chuť!
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Skautské Vánoce

Inzerce města

I letos nám skauti
přivezou Betlémské
světlo 23. 12.
Betlémské světlo se poprvé
rozzářilo v roce 1986 v Rakousku. Do Čech doputovalo
až po roce 1989 a od té doby
jej opatrují naši skauti. Do
měst a městeček ho přivážejí
každý rok před Vánoci a Nové
Město ani letos nebude výjimkou. „Původně bylo Betlémské světlo součástí charitativní sbírky pro nevidomé. Dnes je to symbol
Vánoc, který lidem připomíná, že vánoční svátky
nejsou jen bramborový salát a kapr,“ říká vedoucí
novoměstských skautů Vít Koutenský. Světlo je
každý rok rozžínáno v Betlémě, odkud putuje do
Vídně. Tam jej přebírají skautské oddíly z celé
Evropy a vlakem ho rozvážejí po okolních zemích. V Novém Městě vám skauti světlo předají
23. prosince v 18:00 na Vratislavově náměstí.

Město hledá úředníka odboru stavebního a životního prostředí - úseku územního
plánování.
Bližší informace na www.nmnm.cz.

Poděkování
Děkujeme všem pracovníkům Domu s pečovatelskou službou za vlídnou, profesionální
a veskrze lidskou péči o naše rodiče, manžele
Daňkovy. Synové s rodinami
Kdo to nestihne, může světlo získat také v kostele
po mši. „Světlo je pro nás symbolem skautských
Vánoc. Pořádáme ale samozřejmě více akcí. Například už řadu let pravidelně zpíváme 24. prosince ráno koledy v Domě s pečovatelskou službou.
Sejde se nás tam vždy asi 80 a obyvatelé DPS se
na nás pokaždé moc těší. Je to pro ně zážitek.
Koledy ale chodíme zpívat také třeba do Centra
Zdislava,“ uzavírá Koutenský.
-kb-

Ze života novoměstských
spolků
Pomozte Portimu Hudební
odpoledne v Klubu
seniorů
Chodí vaše dítě do některé z novoměstských
škol? A slyšeli jste někdy od něj o Portimu,
o CéPéčku či o programech primární prevence? Pokud ne, tak nevadí, ale vězte, že jsme se
s vašimi dětmi již při programu nejspíš někdy
setkali. Chodíme totiž do škol nejen v Novém
Městě na Moravě, kde nabízíme zážitkové
preventivní programy. Témata se týkají třeba
zdravého životního stylu, vztahů v kolektivu,
respektu k autoritám, zdravého sebevědomí,
agresivity, šikany a kyberšikany, rizikového
sexuálního chování, užívání návykových látek aj. Zapojili jsme se do projektu „ČSOB
pomáhá regionům“. Máme radost, že jsme
postoupili do finále, ve kterém ČSOB podpoří
na Vysočině 4 projekty. Můžete nás podpořit
od 6. 12. 2017 do 6. 1. 2018 na www.csobpomaharegionum.cz.
DĚKUJEME!
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Každoročně před Vánocemi pro nás připravuje
Ing. Bajer se svým přítelem RNDr. Urbanem
a hosty - učiteli ZUŠ Jana Štursy - koncert vážné
hudby. Nejinak tomu bude i v letošním roce.
Koncert se bude konat v pondělí 11. prosince 2017 v 16:00 v DPS na Žďárské ulici.V předvánočním shonu je velmi příjemné se zastavit,
zklidnit a zaposlouchat se do nádherných melodií našich i světových autorů. Chceme touto
cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě
koncertu podílejí, a současně pozvat na náš
koncert všechny, kdo hudbu mají rádi, bez ohledu na to, zda jsou členy našeho klubu.


Mgr. Libuše Topinková

Prodej stavby
v areálu Agro Měřín
Město nabízí k odprodeji stavbu ocelokolny
umístěné v bývalém zemědělském areálu
Agrovysočiny na ul. Soškova, a to za min.
nabídku kupní ceny 50 000 Kč. Lhůta
pro podání nabídek končí 22. 12. 2017.
Bližší informace mohou zájemci získat na
stránkách města, úřední a elektronické desce.

Pronájem
v bývalé ZUŠ
Město Nové Město na Moravě zveřejňuje
záměr města pronajmout č. p. 121 v Novém
Městě na Moravě na Vratislavově náměstí,
I. NP a II.NP o celkové výměře podlahové
plochy 221,64 m2 za minimální roční nájem
1.500 Kč / m2 / rok tj. 332.460 Kč bez DPH.
Prostory jsou nabízeny k pronájmu v předpokládaném termínu od 01. 10. 2018.
Je možné zažádat i o pronájem pouze části
nabízených prostor.
Bližší info na tel: 723 190 997

Dny otevřených dveří
v gymnáziu
12. 1. 2018 14:00 - 18:00
13.1. 2018 9:00 - 12:00
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Radek Jaroš oslaví Vánoce
na Antarktidě
Nejúspěšnější český horolezec a novoměstský rodák
Radek Jaroš nebude zahálet ani na konci letošního
roku.
Vánoce a také Silvestr totiž hodlá oslavit na
Antarktidě. Na jižní polokouli se chystá společně
se svými přáteli, kam všichni odletí 13. prosince.
Tím pádem si připíše další pokořený vrchol do
Koruny světa. Nejvyšší horou nejstudenějšího
kontinentu je Mount Vinson a měří 4892 metrů.
Nachází se přibližně 1200 km od jižního pólu.
Půjde přitom o letošní druhý vrchol světa. Na
konci srpna zdolal nejvyšší horu Austrálie, kterou je Mount Kosciuszko a tyčí se do výšky 2228

metrů. Myšlenkami Jaroš není pouze na Antarktidě, střádá již plány na příští rok. „Minimálně
jeden nebo dva kopce ke Koruně světa přidám,
ovšem přiznám se, že zatím ještě nemám jasno
v tom, který to bude. Počítám, že pojedu také do
Himálají. Ale nevím, jestli tam polezu na nějaký
kopec nebo budu dělat dotáčky svého materiálu
ke Koruně Himálaje,“ poznamenal pro Žďárský
deník novoměstský horolezec. Kromě vrcholu
Austrálie má ve své sbírce také špičky Evropy,
Severní Ameriky a Asie. Vrchol Antaktidy se už
třese.

-mah-

Stopa pro život ve Vysočina
Areně
Vysočina Arena bude hostit zahajovací závod 8.
ročníku seriálu v běžeckém lyžování Stopa pro
život. Konat se bude v sobotu 20. ledna 2018.
V rámci celodenního programu je naplánováno
hned několik závodů, které se uskuteční jak v kategorii Race, tak v kategorii Hobby. Mimoto je
připravena také rodinná nezávodní Open jízda
na 13 km. V rámci kategorie Race poběží jak
muži, tak ženy závod na 15 km volnou technikou.
V rámci kategorie Hobby se volnou technikou
poběží trať o délce 8 km. Počet startujících je
přitom omezen. Na každé trati se jedná o 200 závodníků. V průběhu sobotního dne se uskuteční
také dětské závody na tratích od 1 km do 3 km
volnou technikou či závod na Fatbike kolech, kdy

jeho účastníci urazí 21 km. Návštěvníci si budou
moci vyzkoušet také biatlonovou střelnici či na
vlastní kůži zažít biatlonový závod. Naplánován
je rovněž Den otevřených dveří Vysočina Areny.
Seriálový závod se koná jen týden po Zlaté lyži.
Perličkou je pak oživení tradice lyžařských maratonských závodů pro veřejnost, které na Zlatou
lyži v minulosti tradičně navazovaly. Rok 2018
se proto do lyžařského kalendáře zapíše i díky
prvnímu novodobému ročníku lyžařského maratonu na 50 a 23 km - Ve stopě Zlaté lyže, který se
rovněž uskuteční 20. ledna 2018. Vše podstatné
o chystané akci se zájemci dozví na webu www.
stopaprozivot.cz.
-mah-

Přípravy na ZOH
dětí a mládeže
V termínu 28. ledna až 2. února 2018 bude
Pardubický kraj hostit Hry VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR. V tuto chvíli
je definitivně uzavřen počet nominací, Kraj
Vysočina bude reprezentovat 92 sportovců,
které doprovodí skupina 32 trenérů. Své
zastoupení tu budou mít také novoměstské sportovní naděje. Pořadatelé vypsali 11
sportovních soutěží, včetně taneční soutěže
a šachových turnajů. Vysočina přitom neobsadí pouze dvě místa na startovní listině krasobruslení. Velké naděje vkládá náš kraj do
biatlonových disciplín, běžeckého lyžování
nebo rychlobruslení. V minulosti byli úspěšní
také mladí hokejisté. 
-mah-

Přípravy
Nové Město
Hlasování pro hráče na sjezdovce
uspořádalo nejlepší kola divize D
závod
Závod SP horských kol, který se v termínu 20.
a 21. května jel v Nové Městě, byl vyhlášen jako
vůbec nejlepší v celém seriálu. Už po šesté putuje ocenění, které vychází od závodníků, týmů
a novinářů, do srdce Vysočiny. Jde o velkou poctu
a zároveň poděkování organizátorům. „Ocenění
si velice vážíme, je to pro nás ujištění, že odvádíme dobrou práci,“ řekl předseda organizačního
výboru Petr Vaněk. 
-mah8

Sestava posledního podzimního kola divize D je
na světě. Nyní má veřejnost možnost vybrat nejlepšího hráče, který se v 15. kole objevil na hřišti.
Hlasování probíhá na webu www.fotbalunas.cz.
Svůj hlas můžete dát do 15. ledna 2018. V sestavě
se objevují také jména dvou novoměstských fotbalistů, kteří měli podíl na pětigólové výhře na
hřišti Bzence. Jde o obránce Pavla Chalupu a
kapitána Lukáše Michala.
-mah-

V plném proudu jsou přípravy na Harusově
kopci. Ta byla v druhé půlce listopadu již
pokryta sněhem a panovalo tu mrazivé počasí. Provozovatele v současnosti zaměstnává
údržba a revize sedačkové lanovky. Novinku
pak představují dvě nová sněžná děla, která
jsou rychlejší a výkonnější. Celkem jich bude
na svahu osm. A pokud bude přát počasí,
dostanou šanci předvést, co umí. Dobrou
zprávou je i to, že ceny zůstávají na loňské
úrovni. 
-mah-
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Florbalový dorost jede, první
tým se zvedá
V minulé sezoně florbalovým dorostencům uniklo
play-off 1. ligy. Letošní výsledky však nasvědčují,
že účast ve vyřazovacích soubojích je možná. Po
osmi odehraných zápasech patří dorostencům 2.
místo v tabulce, které vévodí suverénní Pardubice. Důležitá utkání se uskuteční 3. prosince, kdy
se dorostenci střetnou s Trutnovem a Milevskem.
Před Vánoci rovněž proběhne zápas s Pardubicemi. Po nevydařeném úvodu se k lepším výkonům

nadechuje také první tým mužů. Potěšila zejména výhra nad vedoucím týmem Ligy Vysočiny.
Přínosem pro novoměstský florbal je rozšiřující
se spolupráce s dalšími kluby. V první řadě jde
o superligový tým Bulldogs Brno. Osvědčila se
také spolupráce s blízkými týmy ze Žďáru a Bystřice. Ať už jde o společné tréninky či možnost
hostování hráčů. Tomáš Mrázek,-mah-

Změna ve vedení
RC Titáni
Ragbyový klub vyměnil vedení oddílu. Klub
ale stále pokračuje ve své činnosti a hráči se
v současné době připravují na jarní sezonu
2018. Vyjádření výboru i bývalého prezidenta
a zakladatele oddílu Jiřího Míta naleznete na
stránkách sport.nmnm.cz. 
-red-

Mistrovství republiky pro skokany a sdruženáře
Mladí závodníci SK Nové Město na Moravě se zúčastnili dne 8. 10. 2017 finále letního seriálu Mistrovství České republiky ve skoku na lyžích, které
se konalo ve Frenštátu pod Radhoštěm.
Mistryní republiky v kategorii žačky 9 - 10 se
stala novoměstská závodnice Julie Ošmerová.
V kategorii žáci 9 - 10 obsadil celkové 9. místo
Vítek Drdla, 10. místo Marek Hradil a 13. místo
Jiří Kubalák. V kategorii žáci 11 – 12 obsadil 10.
místo Jan Ošmera a 13. místo Lukáš Jeřábek.
V kategorii žačky 13 - 14 obsadila 4. místo Jolana Hradilová a 6. místo Gabriela Puškášová.
V kategorii žáci 13 – 14 obsadil Jiří Svoboda 13.

místo. V předchozí den měli Mistrovství republiky
dorostenci a junioři, které probíhalo v Rožnově
pod Radhoštěm. Novoměstská závodnice Lucie
Svobodová se stala Mistryní republiky v kategorii
dorostenek.
Následující víkend 14. 10. 2017 proběhlo
v Desné Mistrovství České republiky v severské
kombinaci. I zde se závodníci SK Nové Město na
Moravě neztratili. V kategorii žákyň 9 – 10 zvítězila Julie Ošmerová a stala se tak dvojnásobnou
Mistryní republiky. V kategorii žáci 9 – 10 se stal
Mistrem republiky Jiří Kubalák, Marek Hradil obsadil 3. místo a Vítek Drdla 6. místo. V kategorii

Vrchovina přezimuje v popředí
tabulky

Fotbalisté SFK Vrchovina odehráli podzimní část
sezony divize D. Po 15 kolech jim v tabulce patří
3. místo. Posbírali 29 bodů. Připsali si 9 výher, 2
remízy a 4 prohry. Skóre činí 28:16. Z posledních
4 utkání si připsali remízu s Velkou Bíteší, kterou sice celých 90 minut tlačili, ale převahu nedokázali přetavit v rozhodující gól. „Ten zápas
byl o našich neproměněných šancích, v první
NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2017

i ve druhé půli jsem jich napočítal po
pěti. Hostující brankář byl vynikající, byť
jsme ho zblízka trefovali,“ uvedl domácí
lodivod Richard Zeman. Poté následoval
výjezd na hřiště nováčka z Třebíče, kterého novoměstští fotbalisté přestříleli
3:2. Na poslední domácí představení
před zimní přestávkou přijel do Nového Města lídr soutěže, tým z Tišnova.
Utkání nabídlo krásnou podívanou,
ovšem naši fotbalisté opět nedokázali
vstřelit gól. Produktivní byl pouze soupeř, který si po vlastní brance a trefě
exligového Petra Švancary připsal výhru 2:0.
Tečku za podzimní sezonou udělal zápas na hřišti Bzence, který Vrchovina přejela čtyřgólovým
rozdílem. O výsledku 5:1 rozhodla již v první půli.
Předehrávka 16. kola, která byla naplánována
na 19. listopad, kdy měli fotbalisté cestovat do
Šumperka, byla z důvodu počasí přesunuta na
program jarní části soutěže.
-mah-

žáci 11 – 12 obsadil Jan Ošmera 10. místo a Lukáš
Jeřábek 11. místo. V kategorii žačky 13 – 14 se
umístila na 3. místě Jolana Hradilová, Gabriela
Puškášová obsadila 4. místě. V kategorii žáci 13 –
14 se umístil na 8. místě Jiří Svoboda. V kategorii
žen se umístila Lucie Svobodová na 2. místě. Dne
28. 9. 2017 se konalo v Liberci Mistrovství republiky mužů a juniorů ve skoku na lyžích. Zde se
umístil v kategorii mužů novoměstský závodník
Viktor Polášek na 2. místě. Celkem si tak přivezli
závodníci SK Nové Město na Moravě z Mistrovství republiky ve skoku na lyžích a severské kombinaci 8 medailí. 
-red-

Napínavý Běh
na Kaplisko
Už 14. ročník má za sebou Běh na Kaplisko. Konal se v druhé polovině října a běžce čekala nejen náročná trať s velkým převýšením,
ale také slunečné počasí. V hlavní kategorii
žen zvítězila s velkým náskokem Kateřina
Pulgretová, výsledný čas 2:53. Na 2. místě finišovala Lýdie Brázdová a pro 3. místo si doběhla Patricie Šaclová. O poznání napínavější
zápletku měl závod mužů. Z těsného vítězství
se radoval Jakub Škrdla, který byl v cíli o vteřinu rychlejší než nakonec druhý Jiří Kabrda.
Třetí Vojtěch Křepela pak ztratil dalších 10
vteřin. Na start závodu se postavilo celkem 12
věkových kategorií. V té nejmladší bodovali
Anna Svobodová a Pavel Kabrda.  -mah-
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SERVIS
Horácká galerie

Významná výročí

Otevřeno každý den kromě pondělí a státních
svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V sobotu
od 9 do 13 hodin, v neděli od 14 do 17 hodin.

8.12.1982 zemřel v NMnM Josef Mikulec, sš profesor v
NMnM, dlouholetý kronikář, regionální historik
35. výročí úmrtí ( narodil se 2.1.1907 v Nětčicích
u Kyjova)
12.12.1812 narodil se v NMnM Antonín Rohlík, učitel,
skladatel kostelní hudby, 205. výročí narození,
(zemřel 29.5.1890 ve Žďáru n.S.) - pohřben na
Zelené hoře
16.12.1932 zemřel v Praze Karel Sáblík, pohřben v
Jamách, senátor, osvětový a organizační pracovník v zemědělství, 85. výročí úmrtí (narodil
se 24.1.1871 ve Slavkovicích)
31.12.1887 narodil se ve Zvoli Silvestr Bláha, stavební
inženýr, legionář, generál, přednosta vojenské
kanceláře prezidenta republiky, 130. výročí narození (zemřel 6.11.1946 v Praze)

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy
Z tvorby V. Makovského
Krajinářská expozice
(O. Blažíček, J. Jambor, A. Podloucký aj.)
Jaroslav Svoboda - výběr z díla
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Martina Janáková a František Janák – SKLO – Studio ve
dvou (do 10. prosince)
Horácká galerie vás zve na společnou výstavu
manželů Janákových. Jejich díla vznikají v úzké
spolupráci, a přesto zůstávají charakteristická
pro každého z nich.
Josef Prodělal – Fotografie (do 17. prosince)
Tento rodák z Vacenovic u Jaroměřic nad
Rokytnou oslaví letos v listopadu své 70. narozeniny. Ve svém díle se zabývá architekturou,
faunou i flórou, krajinou či portréty.
Mému strýci ke 105. narozeninám Michal Cihlář – zátiší
/ Karel Hladík – plastika (do 30. prosince)
První společná výstava grafika Michala Cihláře
a jeho strýce, sochaře Karla Hladíka.
Bohumír Prihel – Výběr z díla (do 30. prosince)
Byl žákem J. Kostky a R. Pribiše a veřejnosti je
znám zejména jako autor monumentálně dekorativních architektonických plastik i komorních děl.
František Štěpán – Výběr z díla (do 30. prosince)
Neprávem pozapomenutý tišnovský malíř František Štěpán se zabýval rovněž propagační grafikou
a zachycoval motivy z přírody okolo Tišnova.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
úterý 5. prosince 14:00 – 18:00
Mikulášské čertohrátky
Tradiční akce pro malé i velké.
neděle 17. prosince 2017 v 16 hodin
Adventní koncert sboru Gaudeamus Brno
Na stříbrnou neděli vystoupí v zámeckém
podkroví smíšený sbor Gaudeamus Brno pod
vedením Dáši Karasové a Martiny Kirové.
Vstupné je 100 Kč, 75 Kč pro studenty, seniory.
úterý 19. prosince 2017 v 17 hodin
Kreativní podvečer pro dospělé - smalt
Srdečně vás zveme na kreativní dílny pro dospělé
zájemce. Cena jednoho kurzu (resp. výtvarné
techniky) je 100 Kč na osobu. Pro velký zájem
je nutná předchozí rezervace.
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Stomatologická pohotovost
2. 12. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
3.12.MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
9.12.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
10.12.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
16.12.MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 303,
566 536 712
17.12.MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové
Město na Moravě, 566 524 615
23.12.MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 303,
566 536 712.
24.12.MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 688 235
25.12.MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice,
775 479 595
26.12.MDDr. Štěpán Vinkler, Masarykovo nám. 6,
Velká Bíteš, 566 531 645
30.12.MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
1.1. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové
Veselí, 566 667 236

Městské lázně

Z matriky
narozené děti
11.10. Helena Lamplotová
19.10. Tomáš Linka
24.10. Viktor Skryja
30.10. Eliška Kotovicová
6.11. Natálie Stará
jubilanti
5.12. Olga Jelénková
87 let
12.12. Ludmila Bednářová
85 let
16.12. Václav Kučera
80 let
17.12. Františka Vlachová
95 let
18.12. Františka Zelená
86 let
25.12. František Vinduška
87 let
25.12. Blažena Špinarová
75 let
26.12. Marie Němcová
96 let
úmrtí
25.9. Jiří Bém (Nové Město 1951)
24.10. Bohuslav Michut (Radňovice 1945)
29.10. Věra Sobotková (R. Svratka 1952)
31.10. Pavla Stará (Pohledec 1928)
10.11. Zdeňka Stejskalová (Nové Město 1929)
10.11. Miloslav Krejčí (Nová Ves 1928)
10.11. Vladimír Laštovička (Nové Město 1956)
12.11. Vilém Poláček (Tři Studně 1935)
14.11. Vladimír Petr (Nové Město 1936)
16.11. Miroslav Veinlich (Nové Město 1927)

Klub seniorů
4.12. po Mikulášská zábava. Penzion Vrchovina
15–17 hod.
11.12. po Hudební odpoledne s Ing. Bajerem a
jeho hosty. Jídelna DPS 16–17 hod.
18.12. po Předvánoční posezení u stromečku.
Jídelna DPS 15–17 hod.

Prodej vánočních kaprů:
ČT 21.12.
PÁ 22.12.
SO 23.12.

8 - 16
8 - 16
8 - 16

Platí pro sádky i kádě na náměstí.
Noční lázně 16. 12., 6. 1. - otevřeno do 24:00
Sanitární den 5. 1. - otevřeno od 14:00
9. a 10. 12. - ČPZP 1h plavání zdarma
Vánoční prázdniny (23. 12. - 2. 1.) provoz od
10:00 do 21:00
24. 12. Štědrý den - zavřeno
31. 12. Silvestr - otevřeno do 17 hodin
1. 1. Nový rok - zavřeno

Přejeme vám krásné Vánoce
a šťastný nový rok!
Vaše redakce
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SERVIS
Minibazar
Prodám VARI s bohatým příslušenstvím i jednotlivě, cena dohodou. Tel.: 606 585 283 Pronajmu
nebytové prostory, Soškova 212, za Hotelem Musil.
Tel.: 606 585 283 Prodám český česnek modrý
paličák, cena150 Kč/kg, dále českou cibuli na
uskladnění. Tel.: 720 102 472 Hledám zájemce o
společné hraní - styl Dixie: https://www.youtube.
com/watch?v=D3IJ05QntXQ. Žádané nástroje zejména banjo, housle, kytara, flétna. Tel.: 604208370;
e-mail: dragon@megalith.name. Pronajmu garáž
u Jelínkova mlýna, ihned. Tel.: 606 886 151
Hledáme podnájem 1+1 nebo 2+1 v NMnM a okolí, nejlépe ihned. Tel.: 774 089 691, 773 204 515
Koupíme k vlastnímu bydlení menší byt na ulici

Budovatelů v NMnM. Prosím nabídněte, RK nevolat. Tel.: 604 721 347 Hledám pronájem garáže
v NMnM s elektřinou. Tel.: 739 963 315 Hledám
v NMnM suchou místnost k pronájmu na úschovu
nábytku. Velikost cca 25 m². Tel.: 731 680 524
50letá paní s dcerou nabízí služby seniorům, např.
výpomoc s drobnými domácími pracemi, nákupy, odvoz k lékaři, u osob s demencí i případné
krátkodobé pohlídání. Zaručujeme spolehlivost a
svědomitost. Tel.: 731 859 840 Prodám crossový
trenažér Kettler, nepoužívaný, cena 4900 Kč. Prosím pouze SMS na tel. 605 712 111 Mladí manželé
hledají menší domeček se zahrádkou nebo větší byt
v NMnM a okolí. Tel: 739 333 981 Výkup starého

Vzpomínka

Vzpomínka

A když Tě budeme potřebovat, prostě si v srdci
zašeptáme Tvé jméno. Budeš tam. Dne 17. prosince
uplyne 5 let, kdy se navždy
zavřela kniha života pana
Eduarda Stojara. Zůstaly
jenom krásné vzpomínky a
prázdnota. S láskou vzpomínají manželka Helena, dcera Andrea a syn Hynek s rodinami.

Dotlouklo srdce, umlkl
hlas, tak rád měl život,
práci i nás.
Dne 20. prosince tomu
budou 2 roky, co nás
opustil pan Metoděj Krčil. S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré
srdce. Očima drahýma se
již nepodíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. V neznámý svět jsi šel spát,
zaplakal každý, kdo tě měl
rád…
Dne 16. prosince uplyne rok, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, dědeček a manžel
pan Vladimír Pavlovský. S láskou a vděčností
vzpomíná manželka, dcery, syn a vnoučata.

Dne 16. listopadu uplynuly 2 smutné roky, kdy
nás náhle opustil pan Michal Zajíček z Radňovic.
Odešel jsi, ale zůstáváš
v našich srdcích. Stále
vzpomínají syn David s
maminkou, bratři s rodinami a maminka.

Vzpomínka

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 20. prosince
uplyne již rok od náhlého
odchodu pana Jaroslava
Vávrů. S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. Děkujeme všem,
kteří mu věnovali malou vzpomínku.
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Osud nám nevrátí, co
nám vzal, vrací jen vzpomínky a s nimi žal. Dne
22. prosince uplyne 7 let
od úmrtí paní Marie Němečkové z Nového Města
na Moravě. 17. ledna 2018 by se dožila 65 let. S
láskou a úctou stále vzpomínají dcera Lenka a
syn Jiří s rodinou.

peří a nedraného peří. Tel.: 720 543 953 Hledám
pronájem bytu 3+1 v NMNM. Tel.: 723 803 102
Sháním podnájem v NMNM pro 2. Tel.:774 716
455 Prodám cestovní inv. vozík v záruce. Možno
složit do kufru auta. Tel.: 604 154 516 Nechám za
odvoz bílou skříň. Tel.: 604 154 516

Městská policie

Městská policie informuje, že hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, kteří
by zajišťovali zejména v ranních hodinách
bezpečnost dětí na přechodech. Finanční
odměna ! Více na tel. 566 598 441.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli 4. listopadu
rozloučit s naší drahou maminkou a babičkou Pavlou Starou z Pohledce. Velké díky
patří také snaše Marii Staré, která o maminku
do poslední chvíle obětavě pečovala. Dík
patří též Blance Jamborové, která pomohla
kdykoliv bylo zapotřebí a také panu faráři
za jeho krásná slova. Děkuje rodina Starých
a Skalníkovi

Poděkování
Poděkování pracovníkům Domu s pečovatelskou službou
Dovolte nám tímto poděkovat za vaši veškerou péči a starost o naši maminku Hedviku
Bidmonovou, kterou jste jí poskytli v posledních letech jejího života. Je to otřepaná
fráze, že péče o staré lidi není zaměstnání,
ale poslání. Avšak proč to neříci, když je to
skutečnost. A pro zaměstnance Domu s pečovatelskou službou to skutečnost je. Tak
tedy ještě jednou veliké díky a snad na závěr
malé zamyšlení pro nastávající volební období. Nebylo by možné toto zařízení posunout
do té pozice, aby na závěr svého života nemuseli spokojení obyvatelé hledat útočiště
jinde? Bylo by tak složité rozšířit o stálou
lékařskou péči, rozšířit stavy zaměstnanců
tak, aby i nemocní pacienti mohli zemřít tam,
kde je jim dobře?
Děkují dcera Hedvika a syn Bohdan.
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Po stopách Karla Němce
Hájkova ulice
čp. 401
Hejkal – 1927
Prostředí zahrady se smrky u nárožního domu
stylově doplnila lesní scéna z pověrečné povídky
o hejkajícím strašidle. Její součástí je text „Čí by
rukou poškozen byl domek můj neb zahrada,
tomu za trest o půlnoci – hejkal skočí na záda!“
(složil ho místní básník Jan Karník – MUDr. Josef
Svítil). Před adaptací domu bylo zřetelné i zakončení boční levé strany výzdoby. Fasáda měla
původně ještě sgrafitové slepé okno s figurálním
výjevem a veršem. Po úpravě zahrady s vysázením

živého plotu je výzdoba fasády
viditelná ze vstupu k sousednímu domu. Podle jejího námětu se pro část čtvrti vžilo pojmenování Hejkalov.
Dům z roku 1927 od žďárského
stavitele Josefa Mikšánka patřil
příteli Vincence Makovského,
všestranně aktivnímu pedagogovi a řediteli měšťanské školy Josefu Tulisovi. Za odbojovou
činnost v Obraně národa ho
nacisté věznili v okupovaném
Polsku a v Německu. 
-red-

Autor fotografie: Zdeňka Sokolíčková

Výstava v Horáckém muzeu: Století na lyžích

Přijďte se podívat na zbrusu novou
výstavu do muzea. A zavzpomínat,
na čem všem se dalo jezdit.

V prosinci odstartuje v Horáckém muzeu výstava
Století na lyžích s podtitulem Lyžařská móda
a výbava v minulém století, která na desítkách
figurín představí podobu lyžařů od přelomu
19. a 20. století do 90. let. Těšit se můžete na
vývoj dámské, pánské i dětské lyžařské módy
s ukázkami běžeckého i sjezdařského vybavení.
Výstava představí i podobu lyžařů-závodníků
v jednotlivých dekádách. Vystaveny budou plakáty a množství fotografií lyžující veřejnosti
i závodníků. Čeká vás také unikátní projekce
krátkých dokumentárních filmů s lyžařskou tematikou.
Přijďte si zavzpomínat na lyžařskou minulost. Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží ve čtvrtek 7. prosince v 16:00. Zazní Hymna
novoměstských lyžařů v podání Pavla Haluzy
s doprovodem žáků ZUŠ a těšit se můžete i na
taneční obor ZUŠ a jeho choreografii „Závod”.
Výstavu můžete navštívit do konce února 2018.

Adventní koncert ZUŠ
Ve čtvrtek 7. prosince od 17:00 rozezní hlavní loď
chrámu Českobratrské církve evangelické již tradičně tóny smyčců, kytar, akordeonů, chybět nebudou žesťové fanfáry, flétničky, zpěv či mluvené slovo.
Nad tím vším se rozezpívají píšťaly varhan
a mocné údery bubnů oznámí, že je tu čas
vánoční…
Přijďte s námi, učiteli a žáky Základní umělecké školy prožít část adventního času a zaposlouchat se do svátečních melodií, které jsme si
pro vás letos připravili.
-red-
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Poděkování:

Ráda bych poděkovala zájemcům, kteří se do
výstavy zapojili a podpořili ji svými zapůjčenými
předměty, dary a fotografiemi. Poděkování patří
i těm, kteří pomáhali po odborné stránce výstavu
připravovat. Těchto lidí je aktuálně přes šedesát
a výstava vznikne jen díky nim.

Kateřina Kučerová

Vánoční Veselá
sedma
Srdečně vás zveme na sváteční koncert oblíbené dechové kapely Veselá sedma Jana
Sedlaříka.
Koncert se uskuteční 10. prosince v 15:00 v
kulturním domě. Vstupné je 100 Kč v předprodeji a 150 Kč na místě. Jedná se možná o
poslední koncert tohoto tělesa s Janem Sedlaříkem. Nesmíte si jej proto nechat ujít!-red-

Sledujte
kultura.nmnm.cz
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Novoroční koncert pěveckých sborů
Rakouská metropole má svůj Novoroční koncert
Vídeňských filharmoniků, Nové Město na Moravě
si zase bude moci užívat atmosféru Nového roku
díky koncertu místních pěveckých sborů.
V pondělí 1. ledna 2018 od 18:00 vystoupí
v evangelickém kostele mužský pěvecký sbor
Novocantus a ženský pěvecký sbor Naenia. Oba
soubory působí zhruba stejnou dobu v Novém
Městě a z převážné části je tvoří zpěváci z Nového
Města a nejbližšího okolí.
Novocantus vystupuje pod vedením sbormistra Františka Ostrého, absolventa Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v oboru Hudební
teorie. V rámci Novoročního koncertu předvede
skladby současného autora Ondřeje Musila, ale
zazní také část mše benátského klasicistního
skladatele Antonia Lottiho nebo skladba Šema Jisrael, která tvoří jeden z nejstarších a základních
prvků židovské liturgie.

Ženský pěvecký
sbor Naenia vystupuje pod vedením
Jany Kabrdové, absolventky Masarykovy
univerzity v oboru
Teorie a provedení
staré hudby. Sbor
pravidelně vystupuje
při různých akcích
v Novém Městě a okolí. Do repertoáru sboru patří skladby lidové
i duchovní.
Oba sbory na Novoročním koncertu
předvedou společně skladbu Josef, lieber Josef
mein, která patří k nejznámějším vánočním
písním v německy mluvících zemích. Výtěžek

z koncertu podpoří neziskové organizace Usměváčci Bystřice nad Pernštejnem, Diakonii ČCE
Středisko Rolnička a Lékaře bez hranic. -red-

Dětská vánoční hra: „Bohu díky, všechno je jinak“
Být nositelem dobrých zpráv není
vůbec snadné. A nejen proto, že by
se dobré a nadějné věci neděly. Nesnáz je v tom, jak je sdělit.
Tatáž slova mohou pro každého znamenat něco
jiného. Máme svoje představy, a tak ve vyprávění druhého často slyšíme jenom sebe, ať už je

nadšeně přijímáme, nebo skepticky odmítáme.
Dobrý posel nebo vypravěč si je tohoto nebezpečí
míjení vědom, a proto pečlivě hledá a volí slova.
Pokud se to povede, bývají posluchači většinou
překvapení. Dojde jim, že je něco jinak, a sami
se ptají. A pak má teprve ta dobrá zpráva šanci,
že ji někdo opravdu uslyší.
Chcete-li sledovat, jak se s tím vyrovnával Lukáš,
když psal své evangelium (evangelium znamená
„dobrá zpráva“) pro Theofila – tedy Bohouše –

Prosinec v Horácké galerii
Blíží se závěr roku a s ním několik
zajímavých akcí, na které bychom
vás rádi pozvali.
Jako každý rok i letos proběhnou v úterý
5. prosince tradiční Mikulášské čertohrátky.
Druhou z již tradičních prosincových akcí je
adventní koncert na zlatou neděli. V 16 hodin
v podkroví Horácké galerie vystoupí sbor Gaudeamus Brno pod vedením Dáši Karasové a Martiny
Kirové. Tento více jak třicetičlenný smíšený sbor
je stálou součástí brněnského kulturního dění.
Každoročně pořádá mnoho koncertů, účastní
se sborových festivalů, podílí se na benefičních
koncertech. Za dobu své existence získal řadu významných ocenění. V jeho repertoáru se nachází
sborové skladby českých i světových skladatelů
od renesance až po současnou tvorbu. Členy souboru jsou převážně studenti a absolventi brněnNOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2017

ských vysokých škol. Vstupné na akci bude 100
Kč, 75 Kč snížené pro studenty či seniory. Vstupenky je možné si zakoupit na místě, popřípadě
zamluvit na pokladně.
V neposlední řadě nezapomeňte navštívit
aktuální krátkodobé výstavy, které končí právě
v prosinci 2017. V neděli 17. prosince končí fotografická výstava Josefa Prodělala v zámeckém
podkroví. V Červeném sále pak můžete spatřit společnou výstavu sochaře Karla Hladíka
a grafika Michala Cihláře, jenž je mimo jiné autorem loga pražské ZOO. Zajímavá grafická díla
naleznete také na arkádě a v Malé galerii, kde je
vystavena tvorba tišnovského umělce Františka
Štěpána i slovenského sochaře Bohumíra Prihela.
Do neděle 10. prosince můžete ještě zhlédnout
sklářskou tvorbu manželů Janákových ve sklípku.
Pokud tedy hledáte zábavu, duševní relaxaci nebo
se chcete dostat do té pravé vánoční nálady, tak
neváhejte a přijďte do Horácké galerie.
HG

a jak to nakonec dopadlo, přijďte se podívat na
Štědrý den odpoledne v 15:30 do evangelického
kostela na dětskou vánoční hru. Účinkovat bude
na třicet herců a při zpěvu se můžete zapojit i vy.
A věřte tomu, že to stojí za to. „Dobrá zpráva
křídla dává tomu, kdo ji dál rozdává,“ zpívá se
v jedné písničce. A být alespoň na chvíli o Vánocích andělem, to je k nezaplacení.

Zdeněk Šorm

Vánoce v muzeu
Jako každý rok i letos v prosinci budou v muzeu předvádět a ke koupi nabízet své umění
příznivci lidových řemesel. 15. 12. od 10:00
tu uvidéte naúříklad košíkáře s vrbovými krmítky a výtvarnou dílnu pro všechny generace, ve které si zájemci mohou pod vedením
manželů Kratochvílových z Rovečného vyrobit krásné vánoční ozdoby ze slámy.  -red-

Městská knihovna
upozorňuje
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky, že
v době od 27.12. do 30.12.2017 bude ZAVŘENO. Rádi vás přivítáme 3.1.2018. Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků.
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Zmizelé Nové Město
U Štůlů
Když pamětníci vzpomínají na příjemné nakupování v obchodech na Komenského náměstí,
nikdo nezapomene na řeznictví u Štůlů. Pěkné
prostředí prodejny a ochota při nákupu lákaly
četné zákazníky. Předválečné začátky řemeslné
výroby nebyly nikdy jednoduché. Pan Štůla se vyučil a mistrovské zkoušky složil v Brně. V červnu
roku 1931 se oženil se slečnou Antonií Veselskou z Fryšavy. Hned nato v červenci zakoupil
licenci od pana Makovského v domě čp. 243
na Komenského náměstí. Podobně jako ostatní
řezníci nakupoval dobytek v okolních vesnicích
a porážel v městských jatkách. Práce bylo mnoho,
a tak v obchodě hodně prodávala paní Štůlová

sama. Je pochopitelné, že se počátky neobešly
bez dluhů. Nejprve využíval pan Štůla zařízení
po Makovských, např. ledárnu. V roce 1946 už
však postavil vlastní moderní lednici. Výroba
kvalitního zboží, zejména výborné šunky, lákala
zákazníky a obchod prosperoval. Během války
zaměstnal pan Štůla mladé hochy, kteří měli být
totálně nasazeni. Když po znárodnění předával
obchod státnímu sektoru, byla mu finanční náhrada vyplacena těsně před měnovou reformou
v roce 1953. V obchodě – Masně – zůstal pan
Štůla jako odpovědný vedoucí. Do roku 1962
bydleli Štůlovi na Komenského náměstí. Později
se přestěhovali do vlastního domu na ulici Křen-

kova. Brzy po znárodnění se uskutečnila sice bez
účasti kamer, zato za státního dohledu,výměna
manželek”. Aby to dámy neměly tak jednoduché,
obě měly malé děti, musela paní Štůlová přejít
prodávat na Vratislavovo náměstí k panu Havlíčkovi a paní Havlíčková naopak na náměstí Komenského k panu Štůlovi. Po zbourání domů na
Komenského náměstí odešel pan Štůla do masny
na tehdejší Gottwaldově ulici, kde byl vedoucím
pan Krakovič. Před důchodem pracoval v tzv.
studené kuchyni v bývalém Hotelu U Kozů.
Podle vzpomínek dcery a zetě manželů

Štůlových napsala Jana Černá.

Pár střípků na závěr
Jak vyplynulo z předcházejících vyprávění, byli
řezníci sebevědomé a soudržné společenství.
Vážili si jeden druhého. Svědčí o tom i fotografie
z minulého čísla, kde je patrno, s jakou poctou
doprovázeli své kolegy na poslední cestě. Bylo
jich ve městě hodně a všichni se uživili. Nevzpomněli jsme však na všechny. O některých víme jen
z vyprávění a na jiné vzpomínáme matně. Přesto
si dovolím pár vzpomínek. Na náměstí je dosud
řeznictví u Slováků. Po znárodnění zde prodával
pan Havlíček. Po revoluci řeznictví opět provozují
Slovákovi, potomci bývalých majitelů. Na pana
Slováka, původního majitele, si nepamatuji, paní
se mi trochu vybavuje. Více vzpomínek mám, jak
jsem v zimě ráda chodila nahlížet do výlohy. Paní
Slováková zde vystavovala panenku oblečenou do
šatů z másla. Zvláště bohatá krinolína zdobená
umnými růžičkami z másla se mi jako dítěti velmi
líbila. Ve výloze mrzlo, takže panenka vydržela do
jara. Na rohu ulice Štursovy a Makovského je dům,
na kterém ještě donedávna oznamovalo sgrafito
řeznictví u Hloušků. Na řeznictví si nepamatuji.
Jak se rozrůstalo město a vzniklo velké sídliště
u nemocnice, nestačila už jen jedna mlékárna
na Nových Domech (dnešní Masarykově ulici)
a v obchodě u Hloušků byla otevřena tzv.,dolní
mlékárna. Prodávala zde paní Božena Sáblíková.
Obyvatelé,dolního” konce města na ni velmi rádi
vzpomínají. V nedlouhé frontě stačili probrat, co
je nového, a v klidu se rozcházeli domů. Přestože
jsem nakupovala v,horní” mlékárně, na tu u Hloušků mám vlastní vzpomínky. Do budovy gymnázia,
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kde jsem učila, se
vstupovalo hlavním
vchodem. V době
tzv. velké přestávky
nebývala v mlékárně
fronta, takže studenti docela pohodlně
stihli – přes přísný
zákaz vedení školy – zaskočit do mlékárny pro svačinu.
Pedagog dozírající
na přízemní chodbě se nestačil divit,
jak ho zase přelstili
Dům řezníka Hlouška na Štursově ulici 438 s dnes již částečně
a nákup stihli do
zmizelými sgrafity
zvonění na hodinu.
Na ulici pod radnicí
bydleli řezníci – otec a syn Bulánkovi. Na pana
pravě neměly babičky s tetou konkurenci. Když
Bulánka si pamatuji dobře. Od jeho dcery, která
jsme si ještě zaskočili pro křupavé slané rohlíky
k Zezulákům, byla pochoutka dokonalá. Řeznictví
byla mou spolužačkou, vím, že dílnu měli doma
u Švandů na Nových Domech skončilo bouráním
a prodejnu na Nových Domech, kde bylo později
hračkářství. Prodejna tzv. nuceného výseku byla na
a odchodem Švandových do důchodu. Pracoval
ulici Žďárská u Ptáčků. Prodávané maso bylo neu nich i dobrý přítel naší rodiny pan Staněk, bozávadné, ale pocházelo ze zvířat, která musela být
hužel předčasně zemřel. Řeznictví – spíš masutracena, např. kvůli vážnému úrazu. Kromě toho
na – byla otevřena v bývalé potravinové prodejně
prodávali Ptáčkovi i koňské maso. Tak vynikající
u Svítilů. Prodávali zde manželé Krakovičovi a měli
koňský salám jako od Ptáčků jsem už potom nikdy
i řadu pomocníků. Na domě byla dvě pozoruhodná
neochutnala. Když si teta na nákup pospíšila, přisgrafita Karla Němce, která však nemohla být kvůli
nesla i maso na guláš. Bylo poněkud tvrdší, muselo
spěchu s bouráním sejmuta a uchována.
se déle vařit. Tlakové hrnce nebyly běžnou výbavou

Jana Černá
domácností, tak guláš byl až k večeři. V jeho příNOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2017

Masné krámy
Když už si povídáme o řeznících, neměli bychom
zapomenout na místo s nimi po staletí spojené,
dávno však zmizelé. Říkalo se mu masné krámy,
a jak sám název napovídá, prodávalo se tu maso.
V dobách, kdy se řemeslníci museli sdružovat
v ceších, to bylo jediné místo, kde mohli řezníci
maso prodávat. Mělo podobu přízemní budovy
s chodbou uprostřed, lemovanou sedmi malými
řeznickými krámky po obou stranách. Řeznický
cech ji nechal postavit po třicetileté válce na místě
shořelého domu na dnešním Vratislavově náměstí naproti současné radnici. Dříve snad stávaly
masné krámy na Palackého náměstí. Do roku
1882 přešlo postupně 12 krámů do vlastnictví
města, jejich původní funkce zanikla a krámy
byly zbořeny. Dva z původních masných krámů
(nejblíže k náměstí) zůstaly v soukromých rukou
a v pozměněné podobě ještě nějaký čas zůstaly
stát. V jednom z nich ještě před zbořením provozoval holičství Antonín Rajnyš a v druhém řeznictví Theodor Hamerský. Tento malý přízemní
domek získal čp. 88, které se uvolnilo v roce 1879

Blok domů na jihozápadní straně Vratislavova náměstí, vpravo dům čp. 88
- poslední pozůstatek masných krámů.
po památném požáru Žďárské ulice, kdy zde vyhořel a nebyl obnoven dům kováře Václava Nedvěda.
Na místě posledních masných krámů byl v letech

1933–1934 postaven pro manžele Oldřicha a Josefu Kromíchalovi dvoupatrový rohový dům, který
převzal číslo popisné 88. 
Vít Křesadlo

Jak nám řezníci pomohli
Starší Novoměšťáci určitě vědí, kdo to býval
Famfulák a kdo Holubář. Do těchto přezdívek
se promítala někdejší velká rivalita mezi Novým
Městem a Žďárem. Že Žďáráci vděčí za svou přezdívku své tehdy hojně rozšířené oblibě chovu
holubů, je celkem pochopitelné. Kde se ale vzali
Famfuláci? V Novém Městě panuje přesvědčení, že
přezdívka Famfulák má původ v městském znaku.
Kardinál Ditrichštejn dal našemu městu do znaku
dva vinařské nože. Proč se jim zde ale začalo říkat
famfule, je záhadou. Možná to někoho napadlo při
četbě známé knihy Zvonokosy, která s rozverným
humorem líčí život ve francouzské vinařské vesnici. V mistrovském překladu Jaroslava Zaorálka se
v knize setkáme s lékárníkem Famfulem, a když
jsou Zvonokosy vinařská obec, tak by i jména
v překladu měla mít spojitost s vinařstvím!
Velkému novoměstskému patriotovi prof. Josefu Vykutilovi ale nedal problém famfulí pokoj, a tak
se do se řešení famfulácké hádanky pustil. Výsledek jeho bádání znám ale jen z vyprávění, v písemné formě jsem na něj nikde nenarazil. Protože se
v souvislosti s famfulemi vyskytl i jakýsi náznak
spojení s řezníky, pustil jsem se do bádání sám
znovu. Začnu tím, že vinaři znají svůj vinařský
nůž, který se také může nazývat kosíř, ale famfuli
žádný vinař nezná! Ještě tak křížovkáři znají zahradnický nůž křivák. Tak půjdeme dál. Dnes, když
máme za zády internet, bádá se daleko snáze. Ale
k věci. Zjistil jsem, že příjmení Famfule či Fanfule
a podobné odvozeniny existují a jejich nositelů je
víc než dvě stovky. Náhled do výkladu původu
NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2017

příjmení nás poučí, že famfule =
opilec, zbrklý člověk. To není pro
nás Novoměšťáky příliš lichotivé,
ale předkové mnohdy jízlivostí
oplývali.
Famfule je takové nezvyklé
slovo. Časopis Naše řeč ročník
11/1927 č. 3 str. 71 k tomu uvádí: famfulica, název, jehož se
v Sloupě užívá na označení mléka
od krávy, která se právě otelila,
je slovo původu cizího. Souvisí s ním české slovo fafulek =
chomáč, vločka, a souznačné
slov. fanfulok. Podobná slova jsou
Čestná stráž řeznického spolku po úmrtí T. G. Masaryka v září
i v jazyce polském: fafoł, fafoła,
roku 1937.
fafuła i fąfoła znamená kousek,
Tak to jsme si příliš nepolepšili. Údajně se také
hadřík, cár, smetí (ve vodě), špínu, nečistotu,
přeneseně darebáka, trhana, nemotoru, hlupáka
nakažlivé chřipce, která se objevila v roce 1890,
říkalo „fanfulica“ a později přeneseně i nepříjemné
atd. Základem všech těchto a podobných slov je
podle Janka ital. fanfaluca (dial. fanfulla, fanfola) =
rýmě a nachlazení. Zkrátka, co je spojeno s famfulí,
pýřina. Proto v jazycích, které toto slovo italské
je nepříjemné! Prof. Vykutil ale našel východisko
přejaly, označuje se jím věc lehká (na př. vločka,
v Jungmannově česko-německém slovníku z roku
smítka), a tedy nepatrná, bezcenná, chatrná
1835, který uvádí, že famfulice jsou velké knoflíky,
(smetí ve vodě, cár, nečistota); přenášením pak
které nosí řezníci na kabátcích, große Knöpfe (der
vznikají rozličné názvy věcí, týmiž vlastnostmi
Fleischhauer). Takže vyberme si řezníky! Byl to
nepěknými se vyznačujících (jako pol. člověk budiž
cech silný, ve správě města zastoupený, a když
k ničemu atd.). Je tedy snadno pochopiti, proč
kráčela ctěná rada města, tak se říkalo, famfulice
se slovo famfula, famfulica hodilo v okolí Slouse nesou! Tak nám řezníci pomohli udržet popa na označení chatrného mléka (vl. mleziva) od
čestnost, stejně jako rance u Zasrance.
krávy právě otelené a proč na Brněnsku může míti

Jaromír Černý
dokonce obscénní význam lat. cunnus.
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SBĚRATEL

Z NOVÉHO MĚSTA
VYKOUPÍ

OBRAZY

A DROBNÉ
STAROŽITNOSTI

(zlaté mince, šperky, bankovky,
škrdlovické sklo)
PORADÍM A OHODNOTÍM
ZDARMA
ROMAN SÁBLÍK
tel.: 776 043 056
e-mail: romansablik@seznam.cz

AGRO ZVOLE, a.s.
Nabízí z vlastní produkce

MÁK

Cena 70 Kč/kg
Tel. 731 501 753

Ke koupi také:
Zdravěnka Drahuška, Vratislav. nám 13, NMnM
Zdravěnka, Masarykovo nám. 15, Bystřice n.P.
TOP-VITAL, nám. Republiky 22, Žďár n.S.
RACIO, Novosady 32,Velké Meziříčí
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OKNA
PROVĚŘENÁ
VYSOČINOU

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
800 23 00 23
e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

Kompletní realizace oplocení
Prodejna pletiva, branek a bran

Nejvtší Vánoní koutek

Vše od hák až po stromeky
Hraky a Dárky SLEVY až 90%

Akce na boby a sáky

Silvestrovský OHOSTROJ

potšíte...
ete,zabalíte,
S námi upe
i 31.12.

.12.

Oteveno 24

facebook.com/papirhrackynmnm
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ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku
v oboru strojírenství
a metalurgie?

► ŽĎAS je Vaše volba!
HLEDÁME odborníky do ﬁrmy:
► Obsluha obráběcího
centra

► Zámečník
► Svářeč

► Obsluha 3D měření

► Kalič

► Nástrojář

► Jeřábník

► Konstruktér

► Kovář

► Soustružník

► Tavič

► Horizontkář

► Formíř

► Frézař

► Mistr – vrchní mistr

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
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KALENDÁŘ AKCÍ
prosinec

výstava

František Štěpán – Výběr z díla

Horácká galerie

prosinec

výstava

Bohumír Prihel – Výběr z díla

Horácká galerie

prosinec

výstava

Mému strýci ke 105. narozeninám

Horácká galerie

prosinec

výstava

Josef Prodělal – Fotografie

Horácká galerie

prosinec

výstava

Martina Janáková a František Janák – sklo

Horácká galerie

2.12. 15:00

tradice

Rozsvěcení adventu – začátek adventu v NMNM

Vratislavovo náměstí

2.12. 20:00

tradice

Kateřinská poslední leč – myslivecká zábava

kulturní dům

3.12. 14:00

trh

Adventní dobročinný jarmark

evang. kostel

4.12. 19:00

tanec

Tančírna – waltz

kulturní dům

5.12. 14:00

tradice

Mikulášské čertohrátky – čerti a andělé na náměstí

Vratislavovo náměstí

7.12. 16:00

vernisáž

Století na lyžích – vernisáž výstavy

Horácké muzeum

7.12. 17:00

koncert

Adventní koncert – koncert ZUŠ

evang. kostel

9.12. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo náměstí

10.12. 15:00

koncert

Veselá sedma J. Sedlaříka – koncert dechové hudby

kulturní dům

11.12. 19:00

tanec

Tančírna – valčík

kulturní dům

12.12. 15:30

zábava

Hrátky se sněhulákem – akce pro předškoláky

II. ZŠ

13.12. 17:00

koncert

Vánoční dech – koncert ZUŠ

kulturní dům

15.12. 10:00

trh

Vánoce v muzeu – vánoční jarmark a řemesla

Horácké muzeum

15.12. 17:00

kultura

Tanečně literární večer

kulturní dům

17.12. 16:00

koncert

Adventní koncert sboru Gaudeamus Brno

Horácká galerie

17.12. 16:00

kino

Šmoulové: Zapomenutá vesnice – anim. USA

kulturní dům

19.12.17:00

workshop

Kreativní podvečer pro dospělé – Smalt

Horácká galerie

19.12. 19:00

kino

Po strništi bos – film ČR

kulturní dům

21.12. 15:30

kultura

S Vánocemi za dveřmi - kulturní akce gymnázia

aula gymnázia

23.12. 18:00

skauti

Rozdávání Betlémského světla

Vratislavovo náměstí

24.12. 15:30

divadlo

Bohu díky, všechno je jinak – vánoční hra pro děti

evang. kostel
Změna programu vyhrazena.
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