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Monika Benešová zvládla Pacific trail a ušla více než 4000 km. Rozhovor najdete na str. 5.
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Stavba Sportovní haly začne už letos
Nové budovy se dočkají také hudebníci ze ZUŠ
nebo děti z I. ZŠ. Město letos zaplatí desítky milionů.
Nové Město i v roce 2018 plánuje velké investice.
Jedná se ale většinou o strategické projekty, na
které se připravuje řadu let. Například o potřebě Sportovní haly se podle Michala Šmardy
mluví přinejmenším několik desetiletí. „Hala
patří vedle Městských lázní a nové ZUŠ k pilířům
našeho společného programu, kterým od roku
2010 měníme Nové Město. Jsou to projekty, na
které Novoměšťáci roky čekali a které si zaslouží.
Jsem rád, že se postupně daří plnit většinu úkolů, které jsme si předsevzali,” hodnotí priority
rozpočtu starosta.
Hala bude stát na místě současného sportovního střediska. Její součástí bude i horolezecká stěna, o které se v Novém Městě vášnivě debatovalo
na začátku roku 2016. V celoměstské anketě se
nakonec lidé vyslovili pro stěnu, i přestože se
termín výstavby haly výrazně posunul. Práce
na Sportovní hale začnou v červenci bouráním
budovy bývalého střediska. Cílem je postavit
do konce roku základy stavby a konstrukce do
úrovně povrchu. Většina prací by pak měla probíhat v roce 2019. Stavba vyjde na více než 60
milionů korun, pro letošní rok si z rozpočtu města
vyžádá asi 10 milionů.
Na novou budovu kromě sportovců dlouhé
roky čeká i ZUŠ. Město odkoupilo budovu bývalé
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VZP a v loňském roce probíhaly přípravy na výstavbu nové ZUŠ v těchto prostorách. V současné
době je hotový projekt a vysoutěžený dodavatel,
kterým bude novoměstská firma Staredo. Stavba
by měla být hotova na začátku příštího školního roku. V nové budově budou mít hudebníci
k dispozici nový koncertní sál, dostatek učeben
i zázemí pro učitele. Celkové náklady jsou zhruba
40 milionů Kč.
Jednou z největších investičních akcí je také
velká přestavba I. ZŠ. Nad budovou školní jídelny vznikne celé nové patro, které pojme šest
odborných učeben a pět kabinetů pro učitele.
Součástí projektu je i výtah, který škole zaručí
úplnou bezbariérovost, a rekonstrukce školního
dvora včetně nových dílen. Nové Město získalo
na rekonstrukci dotaci, která je ve výši až 90 procent celkových uznatelných nákladů. Protože ale
budou peníze z dotace vyplaceny až po kolaudaci,
vzalo si město na realizaci stavby revolvingový
úvěr, který splatí, až budou práce hotovy. Celkově vyjde rekonstrukce na 47 milionů a z toho
by se mělo letos podle předběžných odhadů
prostavět asi 32 milionů Kč. Nový výtah bude
mít také II. ZŠ. I zde mají v plánu rekonstruovat
odborné učebny a pracovní dílny.
Atraktivitu Nového Města pro turisty by měl
zvýšit takzvaný pumptrack. Speciální stezka
pro cyklisty, která slouží k tréninku jízdy v terénu. Sama o sobě je ale natolik zábavná, že si ve

světě získává stále větší popularitu. Cyklisté jezdí
na boulích a valech a v podstatě nemusí skoro
vůbec šlapat do pedálů. Jde pouze o to, udržet se
na trati a co nejlépe ji projet. Nová trať vznikne
nad biatlonovou střelnicí a město za ní zaplatí
900 tisíc. Dalších 1,3 milionů dostane v podobě
dotace z Kraje Vysočina.
V roce 2018 také město investuje do zasíťování
pozemků v Pohledci. Náklady se vyšplhají na více
než 9 milionů. Město ale očekává, že se investice
rychle vrátí. 
-kb-

Přejeme vám vše nejlepší
do nového roku 2018.
Ať se vám vydaří všechno, co jste
si předsevzali, a dokážete si za
všech okolností uchovat dobrou
náladu a chuť do života.

redakce Novoměstska

1

ZPRAVODAJSTVÍ

Téma Novoměstska: Jaký byl
rok 2017 v Novém Městě na Moravě?
Roman Wolker /ČSSD/
Pro mě osobně je nejdůležitější věcí schválení rozpočtu ZM na posledním jeho zasedání. Jsem velice rád, že se oživil projekt
Sportovní haly, který byl kvůli změnám v projektu (např. horolezecká stěna) o několik měsíců odložen. Finanční výhled města
NMnM je natolik v dobré kondici, že bude možné se stavbou začít již v roce 2018, a to je moc dobře. Stále se hovoří a píše
o mikroregionu Novoměstsko, který je spojen s úpravou lyžařských tratí. Myslím si, že tato služba je na špičkové úrovni a vedení
svazku obcí držím palce, aby se jim všechny nápady podařilo oživit.

Pavel Štorek /TOP 09/
Největším úspěchem končícího roku je Komunitní dům pro seniory. 22 bytů pro naše lidi je prostě dobrá věc. Pochvalu zaslouží
i nová parkovací místa na Sportovní, rekonstrukce Drobného nebo chodník na Petrovické. I když kvalita je ve všech třech
případech sporná. Budu trvat na opravách a na tom, aby se některé chyby už neopakovaly. Rostly platy a výdaje na dotace,
granty a příspěvkovky. Věřím, že to většinu lidí potěšilo, ale vedení města musí myslet na to, že dobré časy taky někdy skončí,
a utrácet s rozvahou. Celkově je bilance dobrá, ale pořád platí: důvěřuj, ale prověřuj.

Městu se prý daří dobře i z pohledu úředníků
Realizaci velkých investic, které naplánují radní,
mají potom na starosti především úředníci. I ti jsou
ale spokojeni s tím, jak se město v minulém roce
rozvíjelo. A doufají, že to tak půjde dál.
„Mám velkou radost z toho, že za celý rok 2017
je za odborem investic vidět značný kus dobře
odvedené práce, který, doufejme, ocení také občané města.“ říká Andrea Kramárová z odboru
investic a předznamenává tak fakt, že i loňskému roku v Novém Městě na Moravě dominovaly
stavební projekty.
Řada z nich je financována z dotací, o které
město pravidelně žádá. A nutno dodat, že poměrně úspěšně. V loňském roce se například podařilo získat dotaci na ohromnou rekonstrukci I.
ZŠ, která pokryje až 90 procent nákladů. „Náročná byla především příprava projektové dokumentace, na což bylo velmi málo času. Velký kus
práce přitom po celou dobu příprav odvedli sami
učitelé ze základní školy, kteří se do spolupráce
vrhli naplno. To nejtěžší máme ale teprve před
sebou. Velká část stavby tak bude probíhat za
provozu školy,“ říká Kramárová. Prostřednictvím
SVK město získalo dotaci i na stavbu kanalizace
na Rokytně. Dokončena byla dotovaná stavba
Komunitního domu pro seniory.
Nový chodník vznikl v Petrovické ulici, rekonstruovaná byla ulice Maršovická a nová parkovací
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místa jsou kolem gymnázia, II. ZŠ a za kulturním
domem. Uspokojit poptávku to jistě nestačí, ale
město si problém parkování prý uvědomuje
a plánuje v dopravních investicích pokračovat.
Po zajímavé veřejné diskuzi s občany města
začalo růst nové venkovní hřiště u Městských lázní, které je určené všem generacím. „Nechci vyzdvihovat největší úkoly, které jsme měli zajistit.
Každý úkol, který je nám dán, je svým způsobem
těžký a snažíme se k němu přistupovat zodpovědně tak, aby byl co nejlépe splněn a vyřešen.
Ale co si odnáším do roku 2018, je to, že bych
přála sobě i všem svým kolegům, aby nebyl tak
hektický a aby se nám všem dařilo alespoň tak
dobře, jako v roce 2017,“ uzavírá Kramárová.
Velkým tématem pro novoměstskou veřejnost
byla v roce 2017 debata o budoucnosti Tří křížů.
Na začátku roku představili studenti Mendelovy
univerzity svoje vize toho, jak by mohla významná městská lokalita v budoucnu vypadat. Jejich
návrhy můžete dodnes vidět v I. patře KD. Do
debaty se zapojila i veřejnost. Smyslem celé akce
bylo, aby si zastupitelstvo města udělalo obrázek
o tom, co všechno je vlastně možné, a lépe se jim
tak rozhodovalo, jak s lokalitou naložit. Všichni
se totiž shodují alespoň na jednom, současný
stav je neuspokojivý a Tři kříže je potřeba nějakým způsobem zatraktivnit. Zatím se ve svahu
nasázely nové ovocné stromy a začala obnova
veřejného osvětlení. Tak uvidíme, jak bude rekonstrukce pokračovat.

Zajímavosti
- V Česku zuří kůrovcová kalamita, která, jak se
zdá, zatím novoměstské lesy nezasáhla. Lesníci
ale i tak reagují na hrozící nebezpečí a začali sázet
jedle a buky, které kůrovcům nechutnají.
- V lese Ochoza, nad areálem Vysočina Areny,
vznikly nové běžecké tratě. Vedou krásnými bukovými lesy a jsou určeny výhradně pro běžce,
takže by se nemělo stát, že se tam při běhu nebo
procházce střetnete s cyklistou, tedy až na několik
označených úseků.
- Podle Krajské hygienické stanice jsou rybníky
v okolí města v dobrém stavu, vhodné ke koupání.
A výjimkou nebyl ani loňský rok. Kvalita vody
v Koupališti, kterou hygienici měří, je stabilně
velmi dobrá, a to navzdory zemědělcům a rybářům. I tak ale ředitel krajských hygieniků radí:
„Po koupání se raději osprchujte…“
-kb-

Sledujte zprávy z dění ve
městě na
noviny.nmnm.cz.
Informace o lyžování
a stavu tratí najdete na :
lyzovani.nmnm.cz
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Územní plán stále není hotov, to mě mrzí
Na bilancování minulého roku jsme se
také zeptali mísostarosty Nového Města
Stanislava Marka.
S jakým pocitem se
loučíte s uplynulým
rokem?
Do roku 2017 jsme
vstupovali s řadou investičních záměrů. Dokončil se Komunitní dům
pro seniory - KODUS. Všech 22 bytů bylo přiděleno uchazečům, kteří v souladu s dotačním
titulem splňovali cílovou skupinu. Byla dokončena
projektová dokumentace a vysoutěžena firma na
rekonstrukci budovy ZUŠ (bývalá VZP). V jarních
měsících byla opravena MK v Maršovicích po investiční akci Dyje II. Byla provedena rekonstrukce
ul. Sportovní, včetně nových parkovacích míst. Vybudoval se chodník na ul. Petrovická. Řada občanů
může mít připomínky ke způsobu provedení této
stavby, ale vzhledem k tomu, že se musí dodržet
všechny předpisy a normy pro bezpečnost chodců, je výsledek takový, jaký je. Každopádně jsem
přesvědčen o tom, že pro chodce se jedná o další
bezpečný úsek. Došlo k opravě zateplení fasády
domu Tyršova čp. 730. Museli jsme firmu v rámci prováděné zakázky důsledně kontrolovat, aby
dodržovala technologický postup, a dávat podněty
k nápravě. Toto mělo za následek, že se celá akce
protáhla, a proto se nájemníkům tohoto domu
omlouvám za způsobené komplikace. Byla provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul.
Drobného. I v tomto případě budeme požadovat
po firmě, aby byla zjednána náprava v kvalitě povrchů. V první polovině roku se podařilo zahájit

a dokončit komunikaci k 5 RD ve Slavkovicích.
V závěru podzimu byla zahájena investiční akce
odkanalizování Rokytna.
Co se podle vás opravdu povedlo?
V předešlé odpovědi jsem jmenoval nejvíce finančně nákladné akce. Pro řadu občanů však
mohou být zásadní a prioritní drobné opravy
a menší investice. Nechť tedy oni sami vyhodnotí,
co se opravdu povedlo. Opět bych chtěl poděkovat
občanům, kteří se podíleli na třídění odpadu. V letošním roce jsme se umístili na 3. místě v Kraji
Vysočina v kategorii měst nad 10 000 obyvatel.
Jak se vyvíjí projekt v lokalitě Tří křížů?
V rámci veřejné diskuze nad návrhy studentů
se přistoupilo ke konečné verzi koncepce řešení
této lokality. Projekt musel respektovat stanoviska
CHKO, odboru KÚ životního prostředí a Územní
plán. Pozemky v této lokalitě zůstanou i nadále
jako lesní pozemky. Dřevinná skladba porostů
je však navrhována tak, aby vytvořila stabilní
a estetický biologický prvek, který vyzdvihne jedinečnost místa. Jako hlavní lesní dřeviny jsou
na tyto pozemky navrhovány třešeň ptačí a jabloň
lesní. Jedná se o nenáročné, odolné dřeviny s vysokou estetickou hodnotou, zvlášť v době květu.
Další výhodou těchto dřevin je jejich nižší vzrůst.
Do třech samostatných oplocenek bylo vysázeno
76 ks třešní a 76 ks jabloní. Od evangelického
hřbitova bylo zahájeno pokládání kabelu veřejného
osvětlení. V roce 2018 bude tento kabel protažen
až k samotným Třem křížům a provede se jejich
nasvícení.
Co se vám na úřadu nezdařilo?
Měl jsem představu, že v roce 2017 dojde ke schvá-

lení nového územního plánu. To se snad podaří
schválit v 1. čtvrtletí roku 2018. Stále se nedaří
získat potřebnou dotaci na odstranění ekologické
zátěže v Zichově rybníce. Trochu mě mrzí, že se
neuskuteční závody Světového poháru v klasickém
lyžování ve Vysočina Areně. O tom ovšem nerozhoduje úřad, ale je to v kompetenci Mezinárodní
lyžařské federace FIS.
Jak se město stará o lyžařské tratě. Budou letos
včas protažené?
Centrum společných služeb při mikroregionu
Novoměstsko provedlo se zástupci SK a IC před
zahájením této sezony kontrolu stavu lyžařských
tratí. Došlo k drobným opravám, zejména sloupků a rozcestníků. Byly řešeny i problémové úseky
pro průjezdnost rolby. V loňském roce byly zpočátku k údržbě lyžařských tratí výhrady. Bylo to
způsobeno nízkou zastupitelností obsluhy rolby.
Ještě v průběhu loňské zimy došlo k nápravě. Byly
proškoleny další tři osoby, které postupně údržbu
tratí zajišťovaly. Věřím, že v letošní zimní sezoně,
pokud napadne dostatek sněhu, bude tato služba
bezproblémová. V současné době je připraven 2km
okruh ve Vysočina Areně. Město zde hradí náklady
na osvětlení pro večerní lyžování, které je dvakrát
týdně připraveno pro veřejnost.
Co byste popřál v tomto čase občanům?
Rád bych při této příležitosti poděkoval všem občanům, kteří přicházejí s dobrou radou, pomocí,
a také těm, kteří umí být tolerantní a ohleduplní
v případech, kdy se něco nepovede podle jejich
představ.
K tomu, aby ten nastávající rok byl alespoň tak
dobrý jako ten uběhlý, nebo ještě lepší, vám přeji
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. 
-kb-

Jak zastupitelstvo schvalovalo rozpočet?
Rozpočet byl schválen. To ale neznamená, že
k němu neměli někteří zastupitelé své připomínky
a poznámky. Debata se vedla několik hodin.
Zastupitelé nejprve hlasovali o schválení revolvingového úvěru, který si město bere
na rekonstrukci I. ZŠ. Ta je sice hrazena z dotace, ale tu město dostane až po kolaudaci stavby.
Předsedkyně finančního výboru Ilona Komínková (ODS) doporučila úvěr i rozpočet ke schválení. Libor Černý (ANO 2011) se před hlasováním
dotázal, proč město nespustí prodej parcel v Pohledci dříve, než je plánováno. „Peníze z prodeje
by mohly být na účtu už v květnu a nemusel by
ten úvěr být tak vysoký.“ Starosta Michal Šmarda (ČSSD) vysvětlil, že záměrem města je prodat
pozemky co nejdříve, ale příjmy je třeba plánovat
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opatrně. Parcely nejsou zasíťované, stavba nebo
prodej se mohou zadrhnout, a proto je třeba raději počítat s pomalejším přísunem peněz do městského rozpočtu. Předpokládané příjmy z prodeje
parcel jsou zhruba 8, 5 milionů korun.
Jiří Maděra (ČSSD) navrhovaný rozpočet podpořil s tím, že je dobře, že se začne stavět Sportovní hala. Stavbu podpořila i Helena Šustrová
(KDU-ČSL) Potom si vzal slovo Zděněk Kadlec
(ANO 2011), který rozpočtu vytkl to, že v něm
není pamatováno na zvýšení platů zastupitelů.
„Všiml jsem si, že jsou tam prostředky na navýšení
platů pro zaměstnance města a pro zaměstnance
příspěvkových organizací. To je v pořádku, ale
chtěl jsem se zeptat, jestli je tam pamatováno také
na zastupitelstvo? Jako kdybychom byli druhá,

méněcenná třída?“ Kromě toho jej mrzí, že v rozpočtu nejsou prostředky na osvětlení Tří křížů.
Rád by také vyčlenil nějaké finance na revitalizaci
parčíku na křižovatce u Hotelu Musil. Liborovi
Černému (ANO 2011) přijde nelogické, že se
bude dříve rekonstruovat kanalizace a povrch
v ulici Školní a teprve potom rekonstruovat I. ZŠ.
Podle něj hrozí, že se nový povrch ulice poničí.
„Nepřijde mi logické dělat Školní ulici teď a nedělat ji souběžně nebo se závěrem té stavby ve
škole.“ Podle Lubomíra Kubíka oprava povrchu
chodníku na ulici Školní souvisí s opravou kanalizace, kterou plánuje Svazek vodovodů a kanalizací a je investicí společnosti E.ON, která zde
bude pokládat vysokonapěťový kabel.

Pokračování na str. 4
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Pomník Rudoarmějcům
Zastupitelé vybírali
na prosincové schůzi
finální podobu nového pomníku Rudoarmějcům na katolickém
hřbitově. Ten by měl
být zbudován k 75.
výročí konce 2. světové
války v roce 2020.
Město původně oslovilo čtyři
umělce, aby vypracovali návrhy možné podoby
památníku. Zastupitelé ale nakonec vybírali
pouze ze tří. I ty ale musely být lehce pozměněny.
Odborníci z Ministerstva obrany doporučili
takovou podobu pomníku, která bude svislá.
Náhrobky, které jsou vodorovné se díky vlivům
deště a vody rychleji ničí a písmo na nich přestává být čitelné. Radní proto požádali umělce,
jejichž dva návrhy jsou vodorovné, aby je lehce
předělali. Zastupitelé hlasovali pro každý z návrhů zvlášť. Pro pomník Moniky Vosykové bylo

13 zastupitelů, návrh Václava Kyselky získal
jeden hlas a návrh Miroslavy Špačkové se líbil
12 zastupitelům.
Cena pomníku by neměla přesáhnout 400
tisíc korun. Něco ale také bude stát exhumace
ostatků a jejich přenesení na nové místo, takže
celková cena bude vyšší. Většinu nákladů, až 80
procent, by měla pokrýt dotace z Ministerstva
obrany.
-kb-

Jak zastupitelstvo
schvalovalo…
Pokračování ze str. 3
Obě akce jsou naplánovány dlouho dopředu a město se také snaží rekonstrukci povrchu
koordinovat s těmito společnostmi tak, aby se
všechny práce dělaly najednou. Právě proto, aby
například nedocházelo k dodatečnému poničení.
Podle místostarosty Stanislava Marka je navíc
kanál v havarijním stavu a jeho rekonstrukce
nesnese odkladu. Dan Sokolíček (ODS) před
hlasováním připomněl, že příští rok je volební
a že doufá, že při tvorbě rozpočtu radní uvažovali
apoliticky a odpovědně. Rozpočet byl schválen
většinou zastupitelů, pouze pět zastupitelů za
ODS a ANO 2011 se zdrželo hlasování. Podle
starosty města je dobrou zprávou zejména to, že
rozpočet získal podporu drtivé většiny zastupitelů
bez ohledu na politické spektrum. „Stavbu ZUŠ,
haly, základní školy nebo opravy silnic ve městě
tak podporuje drtivá většina Novoměšťáků i jejich
zástupců. A to je dobře. Ve městě se vždycky daří
líp, když konšelé nepolitikaří a snaží se společně
dělat to, co je správné,” pochvaluje si spolupráci
zastupitelů starosta Michal Šmarda. 
-kb-

Výhodné tarify pro Novoměšťáky

Nové Město si vyjednalo výhodné
tarify pro volání a SMS u virtuálního operátora. S daty je to horší.
100 volných minut a 50 SMS za 139 Kč nebo 250
minut a 250 SMS za 299 Kč. To jsou dva z tarifů,
které Nové Město vysoutěžilo pro své obyvatele.
Zajistit zvýhodněné volání pro své občany se
v České republice pokoušelo už více měst, ale
Nové Město na Moravě je podle starosty Michala
Šmardy jediné, kterému se to skutečně podařilo.
4

„Jednání nebyla snadná, ale poučili jsme se ze
zkušeností jiných měst a podařilo se nám s operátorem dojít ke shodě. Jako město máme silnější
vyjednávací pozici a chtěli jsme ji využít, abychom
pro Novoměšťáky vyjednali lepší ceny,“ vysvětluje
Šmarda. Naráží tak na to, že řada velkých firem
si dokáže usmlouvat velmi výhodné ceny za volání, které potom nabízí svým zaměstnancům.
Naopak nejchudší lidé, jako třeba senioři, platí za
volání nejvíce, protože s nimi operátoři o cenách
odmítají vyjednávat. „Už v minulosti se hovořilo
o tom, že je to prostě nefér. Nejchudší lidé mají
nejdražší volání, a proto jsme se rozhodli s tím
něco udělat. Pokus skončil úspěchem a myslím

si, že nové tarify mohou být velmi zajímavé právě
pro nízkopříjmové skupiny,“ dodává Šmarda.
Kdo bude mít o nové tarify zájem, může si
sjednat smlouvu se společností Fayn Telecommunications. Zřízení nové smlouvy bude zdarma.
Zpoplatněno ale může být například převedení
stávajícího telefonního čísla. To ovšem záleží
na tom, jakou smlouvu má ten který klient se
svým stávajícím operátorem. Nové tarify budou
provozovány v síti Vodafone, která má v Novém
Městě spolehlivé pokrytí. Podrobnosti včetně
kompletního ceníku a ukázkové smlouvy najdete
na webových stránkách města noviny.nmnm.cz.
-kb-

Tarif C – paušál 139 Kč / 100 volných minut, 50 SMS /150 MB 49 Kč, 300 MB 99Kč, 500 MB
169 Kč, 1000 MB 280 Kč
Tarif D – paušál 299 Kč / 250 volných minut, 250 SMS /150 MB 49 Kč, 300 MB 99 Kč, 500 MB
149 Kč, 1000 MB 269 Kč
Tarif B – paušál 499 Kč /3000 volných minut, 250 SMS/ 150 MB 49 Kč, 300 MB 89 Kč, 500 MB
99 Kč, 1000 MB 198 Kč
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Hikerka z Nového Města
Monika Benešová dokázala, že nic není nemožné,
pokud člověk opravdu moc chce. I přes obtížnou
nemoc zvládla Pacific trail. Více než 4000 km
dlouhou hřebenovku po západním pobřeží USA. Šla
pět měsíců v kuse a našla sama sebe. 11. 1. uspořádá
o své cestě v KD přednášku.
Kdy vás napadlo poprvé takto vyrazit?
Já už o trailu věděla asi šest let. Vždy to pro mě
bylo nedosažitelné. Říkala jsem si, že Amerika je
hrozně daleko. A nevěřila jsem si, že toto je fyzicky
nebo psychicky možné. Tak jsem to jakoby odložila stranou. Před třemi lety to zvládli mí přátelé
z Prahy, a tak se to ve mně loni zlomilo a řekla jsem
si, že to prostě zkusím. Že musím alespoň začít,
dojet do té Ameriky a zařídit si to. Už to jsem pro
sebe považovala za takový malý úspěch.
Na stezku vás nepustí bez povolení. Proč?
Je to z mnoha důvodů, ale tím hlavním je, podle
mého názoru, že o trail je opravdu velký zájem,
a úřady se tak snaží o to, aby nikdy nešlo příliš
mnoho lidí najednou. Spolu s povolením totiž
dostanete také konkrétní termín, kdy můžete
vyrazit. Startovat může 50 lidí denně. Je tak zajištěno, že se po stezce nebudou pohybovat davy
chodců. Kdo chce trail projít celý, musí vyrazit
brzy, aby to stihl. Jde se v horách a končí se v Kanadě. A tam už je v listopadu sníh a hrozí, že se člověk
ztratí a umrzne.
Stává se, že lidé trail nepřežijí?
Bohužel, není to neobvyklé. Už v dubnu, dva měsíce před začátkem mé cesty, se stal v poušti smrtelný úraz. Doteď je pohřešována celá řada hikerů,
kteří vyrazili společně se mnou, a nedošli. Ztratili
se někde v divočině. Některé jsem znala i osobně.
Věděla jste tedy, co vás čeká, nebo jste si myslela,
že to víte.
Myslela. Bylo to mnohem těžší, než jsem si vůbec kdy dokázala představit. Trail mě vyzkoušel
mnohem více, než jsem čekala, a odkryl všechny
moje slabiny. Všechno jsem se samozřejmě snažila zjistit, mluvila jsem s lidmi, kteří trail úspěšně
prošli, ale toto si člověk musí opravdu prožít. Každoročně vyrazí několik tisíc lidí, ale celou trasu
jich dokončí asi jen desetina. Většinou to vzdají.
Proč? Co je nejčastějším důvodem vzdát to?
Ten první měsíc je o fyzičce. Na začátku jsem měla
opravdu šíleně moc puchýřů. Tohle je něco, co
musí každý, kdo chce pokračovat, přetrpět. Po
měsíci je to o psychice. Tam je důležitá vnitřní
síla a odhodlanost to dotáhnout a jít. Já jsem měla
asi největší problém poslední tři týdny. Byla jsem
tak blízko cíle, ale ve skutečnosti to bylo tolik kilometrů! Podržela mě ale rodina, se kterou jsem
byla v kontaktu přes Skype.
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2018

Co vás tedy přinutilo jít dál? Co se vám nejvíce
líbilo?
Asi to, jak mě ta cesta zkoušela. Překonávání překážek. Já jsem se díky tomu cítila den ode dne
silnější a den ode dne šťastnější. Já jsem opravdu
byla šťastná. A jsem šťastná. Samozřejmě tam byly
dny, kdy mi bylo špatně, bolely mě nohy. Když je
před vámi 20 mil do kopce, tak je těžké mít tu cestu
rád, ale když zas člověk vyleze na horu a podívá se
po té krajině, tak ví, proč tam je.
Tuhle touhu po objevování uspokojení z překonávání překážek jste v sobě našla během cesty,
nebo jste to měla ráda už předtím?
Já vždycky měla ráda chození, ale nikdy to nebylo
tak, že bych chodila 40 km denně, to rozhodně ne.
Asi mě to chytlo až tam.
Vy jste musela denně ujít 40 kilometrů?
To bylo různé. Začínala jsem na dvaceti, ale později
jsem občas zvládla padesát. Byly ale dny, kdy jsem
šla 10 km, a dny, kdy jsem nešla vůbec. Ale dnů
volna bylo málo, protože že jsem věděla, že pokud
chci stihnout dojít do Kanady před začátkem zimy,
tak si nemůžu dovolit se někde moc dlouho zdržet.
Co jste vlastně měla s sebou?
Snažila jsem se řídit radami od lidí, co to prošli,
a snažila jsem se vždy co nejvíce snížit váhu, kterou
ponesu. Takže jsem si nakoupila osvědčené batohy,
boty, vařič, stan, ešus. Velmi důležitý je spacák,
který musí být teplý a lehký. Kvalitní spánek je
totiž naprosto zásadní. Pokud jdete denně několik
desítek kilometrů, tak si tělo musí odpočinout a na
to je spánek ideální.
A měla jste také nějaké speciality, které nejsou
potřeba u nás?
V pohoří Sierra jsem musela mít takzvaný bear
box, což je taková plastová krabice na jídlo. Smyslem je, aby se vám do zásob nedostali medvědi.
Viděla jste nějaká divoká zvířata?
Samozřejmě. Viděla jsem hodně medvědů, medvědů černých i hnědých. Naštěstí jsem nepotkala
grizzlyho. Viděla jsem vlky, kojoty a dvě pumy.
Jak na vás zvířata reagovala?
Medvědi byli plaší, ale bála jsem se u té pumy.
O té jsem totiž věděla, že to je problém. Může vás
sežrat. Je to kočkovitá šelma a ta neuteče. Koukala,
co budu dělat já.
Věděla jste, co dělat, kdyby se rozhodla na vás
zaútočit?
Tohle jsem si všechno zjistila dopředu. Musíte se
pohybovat pomalu a neutíkat. Když na vás zvíře
zaútočí, musíte lehnout na břicho. Snažila jsme

se proto vnitřně uklidnit, otočila jsem se a snažila
jsem si říkat, že jsem větší než ta puma, aby vycítila, že jsem prostě výš než ona. Když mě začala
obcházet, musela jsem se točit s ní a neukázat jí
záda. Kdyby se rozhodla zaútočit, tak mě sežere.
Naštěstí to neudělala. Já jsem docela vysoká a měla
jsem velký batoh, takže usoudila, že jsem pro ni
velké sousto. Asi ani nebyla hladová a nakonec
odešla.
Jak se vám potom ten večer spalo?
Byla jsem pyšná, že jsem to zvládla. Že jsem se
dokázala uklidnit a dělat, co je správné.
Potkaly vás momenty, kdy jste uvažovala, že to
vzdáte?
Ano, asi tak v půlce trasy. Já tam předtím měla
mnoho kamarádů, se kterými jsem třeba nechodila
přes den, ale setkávali jsme se večer na tábořištích.
Když se tam ale najednou ocitnete sám, tak to je
náročné. Ale pevně jsem věřila, že to zvládnu, a po
tom měsíci se to začalo obracet. Tělo mi řeklo,
že musím jíst pravidelně, spát pravidelně. To na
mě mělo blahodárný účinek. Ani teď sice nemohu
jíst všechno, ale můžu jíst mnohem více než dříve
a jsem spokojenější.
Jak vám cesta změnila myšlení?
Já jsem předtím byla hrozný zmatkař. Sama jsem
se dokázala dostat do velkého stresu. Ta cesta mě
paradoxně ale dokázala vyklidnit, dokázala jsem
překonat krizové situace a musela jsem sama
v sobě vyrůst. A to je hrozně moc. 
-kbCelý rozhovor najdete na webu nmnm.
cz. Monika Benešová o své cestě uspořádá
přednášku 11. 1. v KD od 18:00.
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Gymnázium modernizuje
Novoměstské gymnázium za podpory Ministerstva
pro místní rozvoj a Kraje Vysočina realizuje projekt
Maturitu zvládneme, který je zaměřen na podporu výuky maturitních předmětů a posílení síťové
infrastruktury.
„Od počátku prosince mohou žáci využívat rekonstruovanou odbornou multimediální učebnu,
vybavenou novým nábytkem a počítačovými sestavami. Do učebny byla pořízena také vícebarevná 3D tiskárna, která umožní tisk žákovských
modelů i výukových pomůcek,“ říká metodik
a koordinátor ICT Miloš Bukáček.
Pro podporu výuky cizích jazyků byla
modernizována současná jazyková učebna, kde
byl rozšířen počet žákovských pracovišť, pořízen
nový nábytek a mobilní dotyková zařízení. „Díky

nově pojatému rozmístění žákovských pracovišť
dojde k výraznému posílení kompetencí rozvíjejících skupinovou a týmovou spolupráci, tedy
faktory zásadní nejen pro výuku cizích jazyků,“
konstatuje vedoucí předmětové komise anglického jazyka Josef Dvořák.
V rámci přírodních věd projekt podpoří
modernizaci laboratoře fyziky, která byla vybavena novým nábytkem a laboratorními sadami. To
nám umožní realizovat řadu experimentů, o nichž
se zatím žáci ve výuce dovídají pouze teoreticky.
„Pokud si chcete prohlédnout nejen nově vybavené učebny, ale i další prostory gymnázia,
navštivte nás ve Dnech otevřených dveří 12.
a 13. ledna 2018,“ zve ředitel gymnázia Jiří Maděra.Gynome

Tři králové budou koledovat i letos
Od 1. do 14. ledna 2018 vyrazí již poosmnácté
do ulic všech měst a obcí tříkrálové skupinky,
aby předaly radostnou zprávu o narození Božího
Syna.
Koledníky v Novém Městě na Moravě a okolí můžete potkat o víkendu 6. - 7. ledna 2018.
Srdečně vás také zveme na tradiční Tříkrálový
koncert, který bude věnován všem koledníkům,
dárcům a dobrovolníkům, který se uskuteční
v neděli 14. 1. v 17:00 v kostele sv. Kunhuty

v Novém Městě na Moravě.
Účinkuje schola mládeže „Jakoby“ z Dalečína
a uskupení mladých hudebníků z Nového Města
na Moravě.

NEZASTIHNOU VÁS TŘI KRÁLOVÉ DOMA?
Můžete zaslat dar na uvedené číslo účtu:
66008822/0800
Variabilní symbol: 777 Specifický symbol: 6800

Místní poplatky

Od 2. 1. do 31. 12. 2018 je vybírán místní
poplatek za komunální odpad na rok 2018
od občanů, kteří mají na území obce trvalý
pobyt, ve výši 480 Kč na osobu a rok.
Neuhrazený místní poplatek bude po prvé
upomínce vyměřen platebním výměrem na
dvojnásobek.
Dále je vybírán poplatek za psa od 2. 1. do
30. 3. 2018 od občanů, kteří mají na území
obce trvalý pobyt, ve výši 400 Kč na rok.
Místní poplatek je možné uhradit v hotovosti
nebo platební kartou na pokladně MěÚ, Vratislavovo nám. 103, a to ve dnech :
Po 8:00-18:00, St 8:00-17:00, Čt 8:00-14:00.

Zisk nebo nezisk?
Ve středu 24. ledna 2018 v18:00 se koná
v klubovně č. 2 v KD beseda s Mgr. Ruth
Šormovou, ředitelkou Portimo, o.p.s.
Téma: Nezávislé iniciativy, politika, neziskovky, sociální práce, soukromí vs. veřejná
odpovědnost aneb jak to všechno skloubit
a jaký to má smysl… Pořádá Svět na jevišti
ve spolupráci s NKZ.

Ze života novoměstských spolků
Domácí hospic Vysočina
získal titul Neziskovka
roku 2017
Koncem listopadu zavládla v řadách zaměstnanců a příznivců Domácího hospice Vysočina velká radost. Společnost dosáhla mety
nejvyšší a získala titul Neziskovka roku 2017
v kategorii Střední neziskovka. Po loňském
úspěchu jiné novoměstské společnosti Portimo tak již druhým rokem po sobě putuje do
Nového Města na Moravě nádherná trofej ve
tvaru hranolu z optického skla.
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Novinky z Portima

Ochotníci z Novoměstska

- Na jedné lodi, předsudkům navzdory. Již 6.
ročník tradiční podzimní benefice se konal v pátek 3. listopadu a přinesl rekordní návštěvnost
(1000 hostů) i výtěžek (179 tisíc Kč).
- 11. listopadu jsme se díky týmu nízkoprahového
zařízení EZOP zapojili do Národní potravinové
sbírky.
- Portimo získalo 1. cenu za svou Výroční zprávu
2016.
- Preventivní programy, se kterými přichází do
novoměstských škol Centrum prevence CéPéčko,
můžete podpořit do 6. ledna v rámci grantového programu ČSOB pomáhá regionům. Podrobnosti najdete na http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/kraj-vysocina/2016771/
na-vlne-bezpeci.

Devět představení, třicet herců, muzikanti, přes
2300 diváků, několik potlesků vestoje, desítky
hodin zkoušení a spousta zábavy. To je v číslech
právě skončená divadelnická sezona, která se
nesla ve znamení muzikálové komedie Trhák.
Poslední představení jsme odehráli 11. 11. před
skvělým publikem na divadelním festivalu v Přibyslavi. V sobotu 2. prosince proběhlo slavnostní vyhlášení cen festivalu Divadelní Přibyslav.
Divácká Cena úsměvu 2017 putuje k nám,
Ochotníkům z Novoměstska. Velký dík patří
režisérce Martě Mikšové, celému početnému
ansámblu herců i skvělé kapele. Ale především
vám, divákům. Moc si vaší přízně vážíme. Na jaře
uvedeme komedii Čtyři vraždy stačí, drahoušku.
Už se na vás všechny v březnu těšíme!
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Prezidentské volby
v Novém Městě na Moravě
Volba prezidenta České republiky (1. kolo) proběhne ve dnech
12. a 13. ledna 2018, a to v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Případné 2. kolo volby se pak uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018,
a to v pátek dne 26. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 27. ledna 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1
volební místnost v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v ulici Mendlova, Pavlovova,
Purkyňova, Vlachovická, Žďárská (č. p. 61, 68,
70, 71, 72, 74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715,
716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 990,
1515)
ve volebním okrsku č. 2
volební místnost v Základní škole Nové
Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124,
okres Žďár nad Sázavou (tzv. I. ZŠ), Vratislavovo nám. 124, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu na adrese Nové Město na Moravě
č. e. 323, 337, a v ulici Blažíčkova, Brněnská,
Horní dvůr, Jamborova, Jánská, Komenského
náměstí, Nečasova, Němcova, Německého,
Palackého náměstí, Petrovická, Podlouckého,
Pod Novoveskou silnicí, Vratislavovo náměstí,
Žďárská (č. p. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46,
47, 48, 49, 50, 52, 57, 83, 84, 85, 87, 308, 332)
ve volebním okrsku č. 3
volební místnost v Základní škole Nové Město
na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres
Žďár nad Sázavou (tzv. I. ZŠ), Vratislavovo
nám. 124, Nové Město na Moravě pro voliče,
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2018

kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Budovatelů, Hornická, Masarykova
ve volebním okrsku č. 4 volební místnost
v Kulturním domě Nové Město na Moravě,
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese Nové Město na Moravě
č. e. 236, a v ulici Čapkova, Hájkova, Karníkova
(mimo č. p. 982, 984, 1118), Luční, Mrštíkova,
Nádražní, Nezvalova, Soškova, Vančurova,
Wolkerova (mimo č. p. 1116, 1117)
ve volebním okrsku č. 5
volební místnost v Kulturním domě Nové Město
na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá
(č. p. 173, 182, 183, 188, 189, 856), Mírová,
Smetanova, Výhledy
ve volebním okrsku č. 6
volební místnost v Základní škole Nové
Město na Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár
nad Sázavou (tzv. II. ZŠ), Leandra Čecha 860,
Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bělisko, Borová, Dukelská, Jedlová, Leandra Čecha, Lesní,
Makovského, Modřínová, Nad Městem, Na Výsluní, Polní, Radnická, Smrková, Sportovní,
Šimkova, Školní, Štursova, U Jatek, Veslařská,
Zahradní
ve volebním okrsku č. 7
volební místnost v Kulturním domě Nové Město
na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Křenkova, Malá (č. p. 153, 156, 157,
158, 159, 161, 181, 192, 193, 195, 196, 302,
306, 747, 1477), Monseova, Tyršova
ve volebním okrsku č. 8
volební místnost v budově odloučeného pracoviště Základní školy Nové Město na Moravě,
Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou (tzv.
II. ZŠ) – Pohledec, Pohledec 43, Nové Město na
Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Pohledec
ve volebním okrsku č. 9
volební místnost v obecním domě Maršovice,
Maršovice 80, Nové Město na Moravě

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bezručova, Karníkova (č. p. 982,
984, 1118), Maršovská, Wolkerova (č. p. 1116,
1117) a v místní části Maršovice
ve volebním okrsku č. 10
volební místnost v obecním domě Rokytno,
Rokytno 49, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Rokytno a Studnice
ve volebním okrsku č. 11
volební místnost v obecním domě Jiříkovice
(hasičská zbrojnice), Jiříkovice 62, Nové Město
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v místní části Jiříkovice
ve volebním okrsku č. 12
volební místnost v Kulturním domě Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v místní části Slavkovice
ve volebním okrsku č. 13 volební místnost
v obecním domě Hlinné, Hlinné 46, Nové Město
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v místní části Hlinné
ve volebním okrsku č. 14
volební místnost v obecním domě Petrovice
(KD), Petrovice 71, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Petrovice
ve volebním okrsku č. 15
volební místnost v budově hasičské zbrojnice
v Olešné, Olešná 81, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Olešná.

Kompletní Informace
z městského úřadu
najdete na webu Nového
Města na Moravě
www.nmnm.cz
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Nové Město bude opět hostit závody
SP v biatlonu
Popáté se do našeho města vrátí nejlepší biatlonisté. V termínu od 19. do 23. prosince 2018 se
ve Vysočina Areně opět pojedou závody Světového
poháru v biatlonu.
Půjde o třetí zastávku v poolympijské sezoně.
V tuto chvíli je již možné zakoupit permanentky
na celý program závodů. Prodej jednodenních
vstupenek bude spuštěn později. Mezinárodní
biatlonová unie ještě neschválila podrobný
program závodů. Veškeré podrobnosti k prodeji
vstupenek/permanentek a další zajímavosti
k plánovaným závodům najdete na webu www. bi-

athlonnmnm.cz. Vysočina
Arena je pravidelnou součástí Světového poháru
biatlonistů od roku 2012,
před čtyřmi lety se tu konalo mistrovství světa. Při
poslední zástavce, která
se uskutečnila v prosinci
2016, přilákaly závody
více než 123 tisíc fanoušků. 
-mah-

Zahájení lyžařské sezony
ve Vysočina Areně

Ve Vysočina Areně byl zahájen zimní provoz. Počasí přálo, a tak bylo možné do areálu navézt sníh
ze zásobníku.

Díky tomu se podařilo upravit běžecké tratě. Lyžařům je k dispozici okruh o délce 2 km. Stejně
jako v uplynulých letech může tratě využívat
veřejnost a provoz v areálu se řídí dle rozpisu
a pravidel. Platí, že sportovní skupiny se musejí předem registrovat. Pro veřejnost, která má
vstup zdarma, jsou vyčleněny speciální časy. Jde
o dopolední, odpolední a také večerní vícehodinové úseky. Aktuální rozpis je zveřejněn na webu
www.vysocina-arena.cz. Důležité je také sledovat
kalendář dlouhodobě plánovaných akcí. V lednu
se ve Vysočina Areně uskuteční MČR v běhu na
lyžích, prolog seriálu Stopa pro život a také běžkařské závody krajského přeboru.

-mah-

V lázních chystají skákací soboty
a peelingové procedury v sauně
Novinky v Městských lázních přivítají zejména děti.
Vedení lázní navíc vyslyšelo prosby návštěníků a připravilo pro ně novou zábavu. Pravidelné
skákací soboty. „Bazénová hala se jednou měsíčně
promění v místo plné atrakcí, kde se budou moci
děti do sytosti vyřádit,“ říká ředitel Městských lázní
Jiří Brychta. Nafukovací atrakce budou plovat na
hladině velkého bazénu a děti na nich budou moci
dovádět 13. 1. , 10. 2. a 10. 3. od 10:00 do 14:00
hodin. „Pokud bude o strakce zájem, tak bychom
v tom pokračovali a jednou měsíčně bychom
atrakce pro děti vždy připravili,“ slibuje Brychta.
Kromě toho se také zlepší servis pro návštěvníky
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sauny. „V roce 2017 absolvovaly naše saunářky
profesionální školení a od ledna zavádíme v parní
sauně peelingové ceremoniály. Saunářka bude mít
připravený speciální peeling, a vy si tím můžete
potřít kůži, vyživit ji a zrelaxovat,“ dodává Brychta.
Peelingové ceremoniály budou vždy při nočním
saunování, tedy každou třetí sobotu.
Vstupné zůstane v roce 2018 stejné, protože
díky vysoké návštěvnosti mají lázně, podle Brychty, dobré hospodářské výsledky. Jedinou změnou
bude dětské vstupné, které se v novém roce zvýší
na 14 Kč. 
-kb-

Anketa
Atlet Vysočiny
V pátek 1. prosince se v gotickém sále jihlavské
radnice konalo slavnostní vyhlášení výsledků
ankety Atlet Vysočiny 2017. Nejviditelnější postavou z početné výpravy novoměstských atletů se
stala diskařka Barbora Dostálová, která vyhrála
kategorii žactva. Hlavní anketa, která zahrnovala
nominace z kategorií dorost a dospělí, byla letos
hodně našlapaná. Prvním rokem, ještě jako dorostenka, se hned mezi vyhlašovanou desítkou
objevila Ivana Koktavá za své výkony v hodu
oštěpem. Na výborném 4. místě pak skončila
běžkyně Kateřina Pulgretová. Do první desítky
oceněných atletů se ještě probojoval na celkově
9. místě běžec Lukáš Kourek.
-hub-,– mah-

Sjezdovka
v provozu
V polovině prosince byla na sjezdovce na
Harusově kopci zahájena lyžařská sezona.
V té době leželo na kopci zhruba půl metru
technického sněhu. Pokud to počasí dovolí
a podmínky se rapidně nezmění, bude se lyžovat každý den v týdnu v době od 9.00 do
21.00 hod. Lyžaři budou moci využít služby, na které jsou zvyklí. Jde o lekce lyžařské
školy, půjčovnu lyží či stánek s občerstvením.
Dobrou zprávou je i to, že ceny zůstávají na
loňské úrovni. 
-mah-
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Mladší žáci přezimují v popředí
tabulky
Po podzimní části fotbalového krajského přeboru patří novoměstským mladším žákům 2. místo
v tabulce.
V 11 utkáních posbírali celkem 27 bodů. Připsali
si 9 výher a 2 prohry. „V prvních zápasech nás
zdobila obrovská chuť hrát fotbal a i přes chyby,
kterých jsme se nevyvarovali, jsme předváděli
hru, na kterou byla radost pohledět,“ říká trenér
mladších žáků David Krejčí. Po suverénních výkonech se však lehkost z kopaček vytratila. Žáci
sice nadále sbírali body, ale o výsledky mnohdy bojovali až do poslední minuty. Příkladem

může být závěrečný zápas podzimu, kdy v sousedském derby přehráli Bystřici 3:2. „Už jsme
soupeře nepřehrávali fotbalovostí, ale místy
většinou úporným bojem. Některé zápasy jsme
po prospaném začátku strhli na svou stranu
až v úplném závěru. Je na místě vyzdvihnout
někdy až buldočí vůli zápas zvrátit,“ doplňuje
Krejčí, který mančaft trénuje společně s Ivanem
Hudákem. Trenéři již tak mají jasno o náplni
zimní přípravy. Fotbalové naděje budou pilovat
fotbalovou techniku, aby v jarní části soutěže opět
válcovaly své soupeře. 
-mah-

MČR v přespolním běhu a 4. místo
Kateřiny Pulgretové
Během poslední listopadové soboty se v Dlouhoňovicích u Žamberka konalo MČR v přespolním
běhu všech kategorií.
Závody přinesly napínavou podívanou, přičemž
rozbahněná trať nikoho nešetřila. Její náročnost
okusilo také 21 novoměstských závodníků. Pro
některé to byla první velká akce, přičemž všichni
se vydali do posledních sil. V kategorii mladších
žákyň se na 12. místě nejlépe umístila Kateřina
Mičková, 31. místo připadlo Veronice Střešňákové, na 46. místě doběhla Adéla Horákovská
a 61. místo patřilo Zuzaně Stoklasové. Mezi staršími žáky finišoval na 61. místě Šimon Mareček,

mezi mílaři si nejlépe vedl Petr Zimola, který
uzavíral první patnáctku. Na 50. místě skončil
Kamil Leština, na místo za ním se zařadil Viktor Beneš. V dorostenkách si nejlepší umístění
připsala Aneta Vomelová, která skončila na 38.
místě. V dorostencích skončil 37. Jiří Kabrda
a dvě místa za ním se umístil Jiří Brychta. V juniorech doběhl na 24. místě Karel Kulíšek. Nejlepší
umístění si ze závodu v kategorii juniorek odvezla
Kateřina Pulgretová. Na čtyřkilometrové trati
vybojovala díky skvělému finiši 4. místo. Všem,
kteří náročný kros zvládli, patří poděkování
a povzbuzení do dalšího tréninku. -hub-, -mah-

O pohár starosty
Na konci listopadu se ve sportovní hale
v Novém Veselí uskutečnil 14. ročník
halového turnaje „O pohár starosty“. Zúčastnilo se ho šest týmů kategorie U13,
přičemž konkurence byla velká. Proti sobě
nastoupila mužstva FC Slovan Havlíčkův
Brod, FC Vysočina Jihlava, FC Žďár nad
Sázavou, AFK Tišnov, FC Velké Meziříčí
a domácí SFK Vrchovina. Vítězem klání se
staly havlíčkobrodské naděje, které ve finále
porazily tým FC Vysočina Jihlava. Novoměstští fotbalisté do vyřazovacích soubojů
nepostoupili. Turnaj se konal za finanční
podpory našeho města a pohár nejlepším
předával novoměstský starosta Michal
Šmarda.-mah-

Jiří Žák patří mezi běžeckou špičku
Jen v dobrém bude na konec listopadu
vzpomínat novoměstský běžec Jiří Žák. V té
době se v Úpici v Jestřábích horách konalo
slavnostní vyhlášení 32. ročníku Českého
poháru v horských bězích. V jeho absolutním pořadí obsadil novoměstský vytrvalec
4. místo. V kategorii veteránů si ještě o dvě
místa polepšil a vybojoval celkově 2. příčku.
Na konci vydařené sezony pak Jiří Žák korunoval na startu pátého ročníku Kunvaldského
čtvrtmaratónu. Na trati o délce 10,5 km totiž
nenašel přemožitele a zvítězil v čase 43:13.
Před druhým v pořadí měl více než minutový
náskok. 
-mah-

Florbal ve výsledcích
Mužský florbalový tým odehrál v Lize Vysočiny čtyři utkání. Dvě výhry si
připsal v utkáních s Pacovem (8:3) a mužstvem Salamandra Apoly (5:4).
V divoké přestřelce s Třebíčí nakonec vybojoval remízu (8:8). Prohra (5:10)
přišla v utkání s vedoucím celkem z Telče, která suverénně kráčí za postupem. Náš tým se drží v tabulce na 7. místě. Na jaře se pak pokusí atakovat 5.
místo, více už s ohledem na podzimní ztráty nestihne. Poslední zápasy jsou
však příslibem. Nedařilo se naopak dorostu. S přímými konkurenty v boji
o play-off prohráli. Nad jejich síly byly týmy z Trutnova (2:4) a Milevska
(6:10). Zápasy přitom mohli dorostenci s přehledem vyhrát. Šance byly,
produktivita však vázla. Trutnov i Milevsko nyní drží postupové pozice do
play-off. Vše je ale ještě otevřené, v tabulce novoměstští dorostenci ztrácí
tři body na 2. místo. V zápasovém rytmu se udržují i elévové a mladší žáci,
jejichž týmy nastupují v OFL. Sice neatakují čela tabulek, jejich výkony
však jdou nahoru. Zabrat naopak musí starší žáci, kteří několik zápasů
smolně prohráli. 
Tomáš Mrázek, -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.

3. 1. 1938 zemřel v NMnM Vojtěch Marzy, kněz, katecheta (narodil se 29. 9. 1882 ve Vatíně)
5. 1. 1988 zemřel v Tišnově František Bukáček, malíř,
muzejník - ředitel muzea v Poličce (narodil se
25. 4. 1910 v Moravských Křižánkách)
17. 1. 1938 zemřel v Brně Karel Šír, stavitel: plány na
přestavbu staré radnice na Horácké muzeum ve
20. letech 20. stol., plány na stavbu rodinných
domků (dnes Monseova ulice) – 30. léta 20.
století (narodil se 27. 10. 1871 v NMnM)
20. 1. 1963 zemřel v NMnM. Josef Khun, sociální
demokrat, knihkupec a vydavatel (narodil se
26. 3. 1882 ve Vojicích, okres Hořice)
21. 1. 1843 zemřel v NMnM Leopold Pausa, děkan
v NMnM, historiograf, kronikář, autor prvních
dějin Nového Města (narodil se 11. 3. 1773 ve
Vyškově)
21. 1. 1943 zemřel v Praze Otakar Šín, hudební skladatel, teoretik a pedagog (narodil se 23. 4. 1881
v Rokytně)

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:
Jan Štursa - Akty
Komorní výstava sochařských aktů novoměstského rodáka Jana Štursy.
Josef Klimeš - Rovnováha (do 25. března 2018)
Výstava kreseb i bronzových plastik akademického sochaře Josefa Klimeše, který v lednu oslaví
významné životní jubileum.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
sobota 6. ledna 2018 v 18 hodin
Tříkrálový koncert TiKO
Horácká galerie vás srdečně zve na tříkrálový
koncert Tišnovského komorního orchestru, který řídí Jaroslav Kolesa. Toto poloprofesionální
těleso je složeno z hudebníků z Tišnova, Brna
a okolí. Koncert proběhne v 18 hodin v podkroví
Horácké galerie. Vstupné 100 Kč, pro studenty
a seniory 75 Kč.
sobota 6. ledna 2018 v 18 hodin
Anna a Josef Dvořákovi – obrazy
Tato malířská dvojice je spjata zejména s Kameničkami, které se staly inspirací pro krajinomalbu malíře Josefa Dvořáka. V jeho díle je znát
vliv Antonína Slavíčka. Naopak Josefova dcera
Anna se soustředí více na portrét, zátiší či monumentální figurální tvorbu.
čtvrtek 18. ledna 2018 v 17 hodin
Věra Staňková a Drahomír Prihel – Benátský karneval
Společným tématem obou umělců se stal benátský karneval. Zatímco Věra zachycuje úžasné momenty i zajímavé detaily této známé každoroční
události, Drahomír čerpá z drobných motivů
karnevalu, inspiruje se a téma dále přetavuje do
originálního sklářského díla. Společnou výstavu
zhlédnete v Červeném sále a na zámecké arkádě
do 1. dubna 2018.
Těšíme se na vás v Horácké galerii.
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Stomatologická pohotovost
1. 1. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové
Veselí, 566 667 236
6. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
7. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
13. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
14. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
20. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
21. 1. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 688 235
27. 1. MDDr. Zuzana Kopicová, Nám. Republiky 63,
Žďár nad Sázavou, 731 533 340
28. 1. MDDr. Zuzana Kopicová, Nám. Republiky 63,
Žďár nad Sázavou, 731 533 340
Služby se mohou měnit. Sledujte proto web
www.nnm.cz

Městské lázně

1. 1.
Nový rok – zavřeno
5. 1.
Sanitární den – otevřeno od 14:00
8.-12. 1. Zážitková koupel pro páry za 		
akčních 560 Kč
13. 1.
Skákací sobota – 10:00-14:00
27. 1.
Noční lázně – provoz do 24:00
31. 1.
Vylov si poklad! – zážitkový 		
program našich plavčíků

Z matriky
narozené děti
8. 11. Viktorie Horová
9. 11. Laura Chalupová
9. 11. Vilém Sklenář
13. 11. Patrick Belatka
15. 11. Jakub Pala
20. 11. Ondřej Roch
23. 11. Ondřej Fidler
1. 12. Emil Svoboda
3. 12. Karolína Zbojková
9. 12. Tadeáš Kozel
jubilanti
1. 1. Anna Kršková
6. 1. RNDr. Ivana Stárková
7. 1. Ludvík Kirchner
11. 1. Josef Přibyl
12. 1. František Klouda
12. 1. Dagmar Žabková
18. 1. Marie Handschuhová
18. 1. Zdeněk Albrecht
20. 1. RNDr. Anna Skalníková
22. 1. Josef Kučera
23. 1. Vladimír Žák
24. 1. Vlasta Pávková
27. 1. Emilie Růžičková

85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
85 let
91 let
91 let
75 let
75 let
88 let
85 let
91 let

manželství
18. 11. Markéta Zdražilová, Michal Ondráček
úmrtí
21. 11.
24. 11.
30. 11.
4. 12.
7. 12.
8. 12.
15. 12.

Ladislav Procházka (Jiříkovice - 1932)
Jan Peňáz (Petrovice - 1945)
Ivan Beranovský (NMNM - 1945)
Marie Olišarová (NMNM - 1950)
Petr Hanák (Rokytno - 1956)
Božena Pelzerová (NMNM - 1929)
Marie Jamborová (Zubří - 1962)

Klub seniorů
8. 1. po GHANA – neznámá země západní Afriky.
Beseda s Věrou Staňkovou.
Jídelna DPS 15-17 hod.
15. 1. po Kurz drátkování s pí. Studenou.
Přijďte se podívat i něco přiučit.
Jídelna DPS 15-17 hod.
23. 1. út ZÁJEZD
Třešť – prohlídka betlémů, Jihlava – muzeum
nebo individuální prohlídka města.
Odjezd v 9 hod. od nádraží,zastávky u KD
a Jednoty. Cena: člen Klubu seniorů 100 Kč,
host 150 Kč.
Přihlášky na akcích Klubu seniorů u pí. Ptáčkové.
29. 1. po Stolní hry. Karty, šachy, co kdo přinese
z domácích zdrojů.
Jídelna DPS 15-17 hod.
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SERVIS
Minibazar
Prodám elektrický invalidní vozík značky Meyra
Ortopedia, téměř nepoužitý, repasovaný, popř. zašlu
foto. Další info na tel.: 602 410 355. Cena 17 000,
při rychlém jednání sleva.

volat. Tel.: 604 721 347
Koupím i bez TP motocykl Simson, Jawa 250,
Babeta, Korádo, Pařez, Pionýr-Mustang a jiné do
r. 89, dále automobily do r. 89. Tel. :736 741 967

50letá s dcerou nabízí služby seniorům jako
např. výpomoc s drobnými domácími pracemi,
nákupy, odvozem k lékaři, u osob s demencí
případné krátkodobé pohlídání. Zaručujeme
spolehlivost a svědomitost. Tel.: 731 859 840

Prodám garáž u Jelínkova mlýna. Tel.: 728 255 732
Koupím náhradní díly na Škoda 100, 110R.
Tel.: 732 938 904, lze i SMS
Koupíme k vlastnímu bydlení menší byt na ulici
Budovatelů v NMnM. Prosím nabídněte. RK ne-

Výkup starého peří a nedraného peří.
Tel.: 720 543 953
Hledám pronájem garáže v NMNM s elektřinou.
Tel.: 739 963 315

Vzpomínka
Dne 4. ledna tomu bude 1 rok, co nás opustil pan
Jaromír Filip z Řečice.
S láskou vzpomínají dcery Helena a Maruška
s rodinami.

Vzpomínka
V srdcích svých, drahý,
navždy Tě máme, s láskou
a vroucností navždy vzpomínáme.
Dne 27. ledna uplyne 20
let, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Miloš
Polnický z Nového Města na Moravě.
S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 15. prosince uplynulo
již 10 let od úmrtí pana
Pavla Petroviče. S láskou
stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami. Děkujeme všem, kteří mu věnují
malou vzpomínku.

Vážení čtenáři Novoměstska,
uzávěrka únorového Novoměstska je
15. ledna 2018. Pokud byste měli zájem o uveřejnění vašeho textu, posílejte své náměty
i připomínky na e-mailovou adresu :

zpravodaj@nmnm.cz
Vzpomínka

MC Lístek

Harmonika v pouzdře je zavřená, už na ní nemá
kdo hrát, jen píseň vrací se ozvěnou, muzikant
odešel spát.
Dne 25. prosince jsme vzpomněli 1. výročí, co
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
bratr, švagr a strýc pan Jindřich Dolníček. S láskou a vděčností vzpomíná manželka, dcery a bratr s rodinou.

26. 1. pátek - Logohrátky pro děti od 9:30, vstupné
50 Kč
Pondělky - s různorodým programem od 9:30,
vstupné 50 Kč
8. 1. Tvoříme se Zorkou
15. 1. Jóga pro děti a rodiče, vede Milada Bittnerová
22. 1. Keramika se Zorkou, vede Zora Janebová
29. 1. Hrajeme si se Zorkou, vede Zora Janebová

Vzpomínka
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Chybíš nám.
Dne 23. ledna uplyne smutný
rok, kdy nás navždy opustil
pan Lubomír Rajský. Stále
vzpomínáme. Kdo jste ho
měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka a synové
s rodinami
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Vzpomínka
Dne 25. prosince by se
dožil 41 let pan Radek
Klíma. 5. ledna to bude 7
let. S láskou vzpomínají
Vaneska, Filip, rodiče a sestry s rodinami.

Úterky - otevřené herny s volným programem od
9:00, vstupné 20 Kč
Trdlohrátky s metodicky zpracovaným programem, vede Martina Vejpustková, Jarka Nováková
Středy - 10.,17., 24., 31. vede Jarka Nováková
8:30-10:00
Čtvrtky - 4.,11., 18., 25. vede Martina Vejpustková
1. skupina: pro děti od 4-18 měsíců, začátek v 8:30
2. skupina: pro děti od 18-36 měsíců, začátek
10:00. Pokud budete mít zájem, přihlaste se na
e-mail trdlohratky-martina@seznam.cz nebo tel.
605 876 601. Počet míst je omezen.
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KULTURA

Sebastian a ATMO Music
Novoměstská kulturní zařízení vás zvou na
dvojkoncert hvězd Sebastian a ATMO Music
9. března 2018. Show začne v 19:00. Volné vstupenky můžete vyhrát na Facebooku města.

Zpěvák, kytarista a textař Sebastian, celým
jménem Sebastian Navrátil (*29. 11. 1991), se
zúčastnil talentové soutěže Československo má
talent, poté se svojí kapelou JUST TRY vydali

velice úspěšný cover písničky Žijeme len raz. V Liberci
pak Sebastian vystudoval
Střední průmyslovou školu textilní, obor Podnikání
a textilní výroba. K hudbě
jej inspiroval neznámý kluk
z YouTube, který se díky
točení videí začal stávat
slavným. Koupil si tedy
svoji první kytaru a začal
získávat své první hudební
zkušenosti. V roce 2014 nazpíval s hip-hopovou dvojicí ATMO music píseň
Polety, která byla pro Sebastiana prvním opravdovým hitem. Píseň patřila k nejžádanějším
písním v nejrůznějších rádiích a na televizních
obrazovkách a doslova si podmanila českou mládež. Díky tomuto songu navíc Sebastian získal
smlouvu s vydavatelstvím Warner Music. Začala
jej také podporovat koncertní agentura Red Head
Music.
ATMO music je hudební skupina, která vznikla v roce 2012 a skládá se ze dvou členů: raper
a textař Kryštof Peuker (Hank nebo Beef) a hudební producent Ondřej Turták (ODD). Jedná se
o kapelu, která má na kontě jedenáct singlů, dvě
desky, více jak 52 milionů zhlédnutí na YouTube

a přes 100 tisíc odběratelů. Oba členové kapely
pocházejí z Liberce a tvorba vychází původně
z rapu, ale je zasazena do melodických písní,
které mají převážně zpívaný refrén. Jejich nejznámější díla jsou písně Valerie, Ráno a Andělé.
Singl Andělé se dokonce stal na krátkou dobu
druhým nejhranějším singlem v Česku. Dne
20. 5. 2016 vyšlo jejich 2. album s názvem Sen.
Vstupenky jsou již k dostání v K CLUBU
a v informačním centru. Na Facebooku Nového
Města už také běží soutěže o volňásky, tak směle
do toho, odvážným štěstí přeje. Vstupné seženete
i tradiční cestou za 250 Kč v předprodeji a za
300 Kč na místě před koncertem. 
-kb-

Věra Rudolfová oslavila 28. listopadu
75. narozeniny
K významnému jubileu jí popřál starosta města
Michal Šmarda i místostarosta Stanislav Marek
spolu s dalšími představiteli města.
„Doufám, že budete ještě dlouho rozdávat všem
okolo radost a úsměvy,“ přál novoměstské spisovatelce Michal Šmarda.
Věra Rudolfová již 60 let svými texty obohacuje
kulturní prostředí v Novém Městě na Moravě.
I když se narodila ve Vsetíně, v Československém
rozhlase si do pořadu „A léta běží“ často zvala
kulturní osobnosti z Nového Města a okolí. Z rozhlasových pořadů, které byly mezi Novoměšťáky
velmi oblíbené, pak také později vycházela ve své
literární tvorbě. V roce 2002 vydala svoji první publikaci Město mého srdce, kterou vydalo Horácké
muzeum. Následovala kniha Kraj věčných návratů
a setkání /2006/, Kraj návratů a inspirace /2011/,
Kraj návratů a vzpomínek /2013/ a zatím poslední
Kraj návratů i setrvání /2015/. S jejími texty se také
pravidelně setkáváte na stránkách Novoměstska
v rámci seriálu Zmizelé Nové Město.

Také redakce Novoměstska blahopřeje!
12
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KULTURA

Tchýně na zabití
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života svým mladým.
Po úžasném Manželském čtyřúhelníku napsal
Jakub Zindulka novou, opět skvělou hru.
Komedie Tchýně na zabití je o vtazích mezi
tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou
a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely
a konečně a hlavně mezi tchýněmi samotnými.
Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou
duchařinou. V Kulturním domě v Novém Městě na
Moravě ji uvidíte 23. 1. v 19:00. Vstupné je 200 Kč
v předprodeji a 250 Kč na místě.

Jakub Zindulka je herec a autor divadelních
her. Narodil v roce 1966, po maturitě na
gymnáziu, jemuž dal přednost před studiem
konzervatoře, byl přijat na pražskou DAMU.
Jakub Zindulka spolupracuje s rozhlasem i dalšími médii a sám autorsky tvoří. Zabývá se také
amatérským divadlem – v občanském sdružení
Plzeňská neprofesionální scéna, které vede, režíroval se skupinou „Spodina“ například text „Tam
dole“ podle Luise Buñuela, současnou hru dramatika Igora Bauersimy „norway.today“ a Gogolovu
„Ženitbu“.-kb-

Začněte nový rok kulturně!
„Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Toto rčení neplatí jistě jen 1. ledna, ale možná i celý začátek ledna.
Horácká galerie vzala rčení vážně, a proto zahájí
nový rok vysoce kulturně, a to Tříkrálovým koncertem, na kterém vystoupí Tišnovský komorní
orchestr. Toto neprofesionální smyčcové těleso
je novoměstskému publiku již dobře známo. Je
složeno z hudebníků z Tišnova, Brna a okolí.
V jeho řadách jsou však zastoupeni i hudební
profesionálové jako stálí hráči, nebo hosté.
Orchestr vystoupil na mnoha místech ČR, na
Slovensku, v Polsku či Rakousku a zúčastnil se
celé řady festivalů či přehlídek. Vystupuje s renomovanými herci, s vynikajícími sólisty a spolupracuje s pěveckými sbory. V současné době stojí

v čele souboru Jaroslav Kolesa. Na koncertě zahraje sólově na flétnu Michaela Durajová a na
housle Jana Vandírková. Diváci sobotního vystoupení se mohou těšit nejen na pásmo moravských vánočních koled a písní, ale také na starou
hudbu zastoupenou skladbami čtveřice světových
skladatelů barokní hudby. Německé baroko bude
reprezentovat Kánon D-dur od Johanna Puchelbela, naopak to anglické zazní v díle Abdelazer
Suite aneb Mouřenínova pomsta Henryho Purcella. Itálie bude zastoupena skladbami Antonia
Vivaldiho a Giuseppe Torelliho. Právě skladbou
Christmas Concerto grosso posledního z komponistů se rozloučíme s končícími vánočními svátky.
V rámci koncertu bude zahájena nová výstava ob-

Kniha křtěná vřesem
V Městské knihovně v Tišnově měla 16. prosince 2017 křest publikace nazvaná Josef Jambor Tišnovská sbírka.
U příležitosti 130.výročí narození tohoto umělce
ji za finanční podpory města Tišnov vydal Spolek
přátel Josefa Jambora ve spolupráci s Moravskou
galerií v Brně. Ve zmíněné publikaci je z umělecko-historického hlediska poprvé zhodnocen
význam Jamborových děl, která jsou v majetku
města. Umělec se stal tišnovským občanem v roce
1931. Těsně před svou smrtí odkázal městu početnou kolekci vlastních obrazů i obrazů svých
přátel.
Na publikaci se podílelo několik autorů. Editorkou byla doktorka Marta Sylvestrová, vnučka
Josefa Jambora. Při besedě uvedla, že příprava této

knihy pro ni znamenala cestu k vlastním kořenům.
Jedna z kapitol knihy je totiž věnována rodu Josefa
Jambora, který spatřil světlo světa 29. října 1887
v Pohledci. V roce 1941 zakoupil chalupu na Blatinách, kde od jara do podzimu převážně žil a tvořil.
Jeho údělem byla Českomoravská vysočina, které
věnoval dvě třetiny svého díla.
Paní Marta Sylvestrová také poděkovala všem,
kteří s přípravou katalogu pomáhali. Byli to zejména pracovníci Podhoráckého muzea v Předklášteří,
Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Státního okresního archivu ve Žďáře nad Sázavou.
Nová publikace věnovaná Josefu Jamborovi
měla neobvyklý křest. Bývalý tišnovský starosta
Petr Fruhwirt ji pokřtil přiložením kytičky vřesu
ze Sněžného. Právě tuto rostlinu měl Josef Jambor
velice rád a často ji maloval. 
Věra Rudolfová

razů Anny a Josefa Dvořákových. Zatímco Josef
Dvořák hledal inspiraci v krajině a jeho tvorba
nezapře vliv svého učitele Antonína Slavíčka,
jeho dcera, akademická malířka a grafička Anna
se věnovala především portrétu, zátiší i monumentální figurální tvorbě. Díla této dvojice malířů
spjatých především s Kameničkami mohli donedávna zhlédnout návštěvníci Městského muzea
a galerie v Hlinsku. Nyní budou k vidění v Novém
Městě na Moravě do 11. března 2018 v zámeckém
podkroví. Obě akce, zahájení výstavy i koncert,
proběhnou v sobotu 6. ledna 2018 v 18 hodin.
Nenechte si je ujít.

Tančírna speciál
Lindy Hop
sobota 3. února 2018 od 15:00 hodin
Kulturní dům Nové Město na Moravě
Zveme vás na výjimečný sobotní kurz retro
swingového tance. Vedou lektoři brněnské
taneční školy Swing Wings. Doporučujeme
pohodlné neformální oblečení. Výuka bude
rozdělena do čtyř hodinových bloků s jednou
delší přestávkou na občerstvení. Během výuky
lze očekávat střídání partnerů, které vychází
z historie tance a zvyklostí lindyhoperské komunity.
Kurzovné 200 Kč na osobu. Předpokládaný
konec kurzu ve 20:00 hodin.
Přihlášky a informace na tel: 777 045 586 nebo
na e-mailové adrese: tomblazek@email.cz.

NKZ vás zvou do „kina za odměnu!“ V roce 2017 přišlo na promítání do KD 3 612 lidí, což je o 1000 lidí více než v roce 2016. Zaměstnanci NKZ by se
proto věrným divákům rádi odvděčili a připravili speciální promítání 17. 1. od 16:00 ZDARMA. Můžete se těšit na český film Sedmero krkavců.
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Zmizelé Nové Město
Vzpomínka na „Šemíka“ – Jana Lorence

Jan Lorenc (vpravo) a Petr Peňáz pomáhají při obnově krovu kostela v roce 1983.

Ten, o kterém bych vám chtěl vyprávět, tedy Jan
Lorenc, se narodil manželům Anně a Janu Lorencovým do malého domku na dolním konci Malé
uličky v Novém Městě na Moravě. Vyrůstal zde
ještě se svým bratrem Františkem. Tento časový
úsek jejich života však není příliš zajímavý, takže
se posuneme o pár let dál. Když si Jan našel k sobě
životní družku Annu, přestěhovali se do zdejšího
chudobince – jinak též zvaného špitál na blízkém
Bělisku. V těsné blízkosti svého nového bydliště si
Jan ohradil kus pozemku, na místě dnešní rybárny, a zřídil si tak jakýsi ranč. Na konci války využil
tehdejší situace a jako válečnou kořist získal tři
koně, které pak využíval podle svých potřeb. Jak
čas šel, Honzík o dva koně přišel, a tak pro svoje
podnikatelské záležitosti využíval toho třetího,
kobylky jménem Svita. S její nezištnou pomocí
se živil jako příležitostný povozník a později též
coby pohodný.
Všeobecné mínění pravilo, že Honzík nikdy
kloudně nepracoval a ani pracovat nebude. Nebyla to však tak úplně pravda. Už jenom proto, že
se svojí ženou Annou přivedli na svět čtyři dobře
vychovávané děti: Hanu, Ivanu, Helenu a Jana.
Hana se později vdala a údajně se přestěhovala do
Vídně, Ivana a Helena se odebraly do Brna a mladý Jenda se na Žďase vyučil profesi zámečníka.
Čas však některé věci měnil, a tak Hana se pak
jmenovala Možíšková, Ivana po studiu vysoké
školy a provdání změnila jméno na Ing. Med14

ková, Helena byla Klusáková a Jenda? Jenda
změnil místo pobytu a zaměstnání a přesunul
se do Ostravy, kde pracoval jako strojvedoucí.
Honzík si však žil svůj život, a tak se také
klidně mohlo stát, že když jste se na večer vydali
na procházku směrem k viaduktu, setkali jste se
s cválajícím koníkem, na jehož hřbetě, zásadně
bez sedla, se pohupoval chlapík menšího vzrůstu.
Takto se projížděl celkem pravidelně. Odtud také
zřejmě pramení jeho přezdívka Šemík. Honzík
byl také znám jako náruživý numismatik s docela
slušnou mincovní sbírkou.
Zde bychom klidně mohli udělat malou odbočku a zmínit se o jeho bráškovi Frantíkovi.
Frantík se vyučil holičem a pracoval jako městský
„lazebník“ v místní komunální firmě s kolegy
Fialou a Zeleným. Mimoto rád obíhal svoje stálé
„kunčofty“ a svoje služby jim poskytoval přímo
v jejich bydlišti. Jeho známý pozdrav „Dobrý den,
celý den – koza leze komínem“ vždy uvozoval
jeho návštěvu. Bylo o něm známo, a sám jsem
se mohl přesvědčit, že to tak bylo, že ve svém
domku, ve kterém po smrti matky v roce 1959
bydlel sám, ukrýval značné bohatství. V pokojíku
snad na každém volném místě byly rozvěšeny, ale
i postaveny přímo na podlaze desítky obrazů od
Kopáčka, Blažíčka, Jambora, Puchýře a dalších
uznávaných malířů. Na otázku, kde k nim přišel,
odpovídal, že se se všemi znal, všechny že opečovával, a tak se stalo, že namísto drobných vždy

vylákal nějaký ten obrázek.
Vraťme se však k našemu Honzíkovi. V době,
kdy fungoval jako pohodný, svážel svoje „úlovky“
do jakéhosi mezideponia. Byla to dřevěná kůlna, zamykatelná na visací zámek, která stála na
poli u Michov. Tam se svážely posbírané mršiny
z města i blízkého okolí. Nastala však doba, kdy
jeho věrná Svita už neměla sílu a snad ani chuť
tahat jeho povoznickou káru, a tak si Honzík pořídil jakýsi menší náklaďáček, k jehož provozu
však potřeboval řidičský průkaz, který neměl
a ani se mu nezdařilo si ho obstarat. Kadávery
se však musely svážet dál, a tak se stalo, že jsem
mu služebním náklaďákem Praga RND občas
vypomáhal.
Jednou se Jendovi přihodila nemilá věc, kterou
se musela zabývat hygienická stanice a také SNB
(Sbor národní bezpečnosti). Z jeho michovského meziskladu přes noc zmizela docela pěkně
vypasená 150kg prasnice, která uhynula na červenku. Zámek nezámek! A to byl průšvih. Místní
příslušníci SNB však celkem rychle zjistili, že
snadno nabytou baštu zlikvidovali místní cikáni,
samozřejmě bez jakýchkoli zdravotních následků. (Psal se rok 1957.)
Čas mu však nachystal ještě další změny v jeho
žití. Když se na věčnost odebrali bratři Ligmajerové a jejich syn Jan přesídlil na Rokytno, přestěhovali se Lorencovi do nového bydliště. Jejich
adresa teď byla Malá čp. 171, tedy domek po
Ligmajerových, kde dostala novou stáj i Svita.
Nutno však podotknout, že Honzík na koňskou
hygienu i výživu příliš nedbal. Svita tím trpěla
a churavěla. Nato se jí značně přitížilo, a tak se
koncem padesátých let ve stáji veterinární ošetřovny se svým pánem rozloučila. Tuhle událost
nesl Honzík velmi těžce. Přišla však další rána.
Honzíkova manželka Anička, která pracovala
v nemocniční prádelně jako pradlena, náhle
začala postonávat. A nebylo pomoci. A tak po
dlouhé nemoci 29. ledna 1980 zemřela. Bylo jí
pouhých 70 let.
A tak se stalo, že Honzík zvaný Šemík zůstal na
všechno sám. Podle toho také vypadalo jeho další
pozemské žití. Moc na sebe nedbal a i jeho obydlí
velmi chátralo. A co bylo horší, chátral i on sám.
Když sousedé vypozorovali, že Jan celý týden
nevychází ze své chalupy, vešli dovnitř a pak už
jen volali lékaře a pohřební službu. Jak se později
vyprávělo, v tu chvíli byl už Honzík dlouho po
smrti, ležel na svém lůžku a na prsou ho zahřívala jeho kočka. Lékař zapsal: Jan Lorenc zemřel
3. prosince 1989. Dožil se tedy jedenaosmdesáti
let.
Bohumil Lukeš
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Kominické historky

Jan Vlček
O panu Jendovi Vlčkovi by napsal vzpomínky
nejlépe některý jeho vrstevník, který to všechno
zažil. Těžko se dnes, po mnoha letech, píše jen
to, co známe z vyprávění.
Jednou v zimě objednal si pan profesor kominíka Vlčka, aby mu na chatě na Třech Studních
vymetl a zkontroloval komín. Bylo hodně sněhu
a místy byly metrové závěje. Jenda Vlček komín
vymetl a pak ho pan profesor, který si rád povykládal, pohostil. Seděli a popíjeli svařené víno,
a tak čas uběhl. Bylo už odpoledne, když kominík
nasedl na svoji motorku a vyjel do sněhu. Namířil
si to rovnou z kopce k silnici. Tam byla ale projetá
cesta napříč a milý Jenda přeskočil na motorce
cestu a na druhé straně se zabořil do velké závěje
sněhu, že ho i s motorkou nebylo vidět. Sousedé
mu museli pomoct motocykl vyhrabat, a protože
se mu nic nestalo, nastartoval a upaloval po silnici
k Novému Městu.
Kdysi přišel v Novém Městě na pilu a vykládal
chvíli s chlapy. Řekl, že se jde podívat na ten vysoký komín. Někteří nevěřili, že vyleze až nahoru
na vršek. A ještě tam udělám stojku, chlubil se
kominík. Málokdo mu věřil, a tak se vsadili. Jenda
Vlček nahoře stojku udělal a sázku vyhrál. Ještě
jednou chtěl dělat stojku na komíně, a to u svého
nového domu za nádražím. To mu ale zedníci
rozmluvili, protože na novém komínu nebyl ještě
ztvrdlý beton. Jan Vlček byl od mládí sportovec,
výborný lyžař, veselý usměvavý člověk, celý rok na
motorce, pracant, který nikoho neurazil. Výborný
tanečník. Byl v druhém odboji i při vyhození
do povětří kolejí před německým pancéřovým
vlakem. Pomáhal také Cyrilu Musilovi po jeho
útěku z Ilavy. Protože každý dobrý skutek musí
být podle zásluh odměněn, tak ho strana a vláda
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poslaly na převýchovu
do uranových dolů.
Dříve byli v Novém
Městě kominíci dva.
Jan Vlček a Čestmír
Zelený. Dnes po letech
máme jen jednoho. Starý pan Zelený, kominík
z Komenského náměstí, měl hodně dětí,
a tak, jak bylo zvykem,
jeden z jeho synů musel být kominíkem.
Kominíkem se učil syn
Jan. Jednou jel na kole
z práce z Fryšavy. A jak
byl uřícený, bylo vedro,
zastavil na Sykovci
a skočil se zchladit do
rybníka. Když vyšel
z vody, dostal do celého těla křeče a zůstal ležet. Museli ho do
města přivézt na voze. Zůstal potom ležet doma
na posteli, kde ležel 43 let. Rukama na obličej
nedosáhl a ležel jako prkno. Celý jeho život se
o Jana Zeleného starala a pečovala jeho sestra
Marta. Byl veselé povahy, rád vykládal vtipy,

Čestmír Zelený
popichoval ženy a líbily se mu i mladší. Nemohl
se ani pohnout. Ležel na posteli, kterou přivezli
z nemocnice (líp se mu leželo). Na čele postele
bylo připevněné velké zrcadlo, přes které viděl
na náměstí. Znal většinu lidí, kteří chodili kolem. Měl rád ovoce, a tak jsme mu nosili jablka,
švestky a hrušky.
Aby tradice komínářů byla zachována, stal se
kominíkem další syn Zelených – Čestmír.

Jaroslav Německý

Novoroční přání
z kalendáře na rok 1950
Poslední prosinec Vám poví,
že máme zde zas Rok nový
tradiční starý jest to zvyk,
že štěstí k němu přináší kominík.

V Novém roce pevné zdraví,
v míru dny nechť každý tráví,
štěstí v každý okamžik
to Vám přeje kominík.
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Střední škola gastronomická směle prohlašuje: Daří se nám.”
‘‘
Na Střední škole gastronomické ve
Žďáře nad Sázavou klademe velký
důraz na odbornost našich žáků.
Podporujeme jejich profesní růst,
připravujeme pro ně nejrůznější soutěže a nabízíme tematické
gastronomické akce. Organizujeme pro ně množství kurzů s odborníky z praxe, kteří zásadním
způsobem obohacují praktickou
výuku napříč všemi obory. Sledujeme současné trendy v gastronomii a okamžitě na ně reagujeme.
Zájem ze strany žáků je veliký.
Nejzajímavějšími tématy letošního
podzimu na naší škole byla výtečná káva, nejkvalitnější čokoláda a
brilantní barmanské umění.
Baristika (umění přípravy kávy)
patří k aktuálním moderním směrům v číšnickém oboru. Pozvali
jsme do školy profesionálního baristu, Michala Křižku, oceněného
Mistra kávy České republiky. Kurz
byl ihned plný. Studenti se dozvěděli o kávě úplně vše, o jejím
pěstování, zpracování a hlavně o
přípravě a konzumaci. Zkoušeli
si uvařit různé druhy kávy. A samozřejmě ochutnávali a během
poutavého výkladu pana Křižky
se snažili poznat pestré odstíny
kávových chutí.
Další odborníci, Roman Berko
a Marek Novák z firmy Nowicom,
přijeli přiblížit našim žákům čokoládu, jednu z nejdůležitějších
cukrářských ingrediencí. Dvoudenní intenzivní kurz měl dvě
oblasti. V teoretické části se žáci
z multimediální prezentace dozvěděli informace o historii čokolády, jejích druzích a jednotlivých
kakaových odrůdách. Praktická
část byla zaměřena na typy čokolády s vysokým obsahem kakaové hmoty, studenti si zkoušeli
temperaci (úprava teploty), modelovali různé druhy čokoládových ozdob (spirály, vějíře, trubičky…), barvili čokoládu kakaovým
máslem. Vůně čokolády se linula
po celé škole. A nejpříjemnějším
zážitkem byla samozřejmě ochutnávka nejlepších vzorků vysokoprocentní čokolády.
Snažíme se v našich studentech zažehnout jiskru. A daří se
nám to. Jedním z mnoha důkazů
je i David Sedlák, student třetího
ročníku, který se nadchl pro barmanství. Je skvělým příkladem
pro všechny, které baví jejich
obor a chtějí se v něm zdokonalovat. David se aktivně účastní
barmanských soutěží a slaví velké úspěchy. Mezi ty nejvýznamnější patří ocenění za 1. místo v
soutěži Barman roku 2017, aktuálně je na 30. pozici v JUST FLAIR
LEAGUE, což je světová soutěž
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pro mladé barmany. Účastnil se
těchto význačných soutěží HAVANA CUP PRAHA, METRO CUP
BRNO, ANGEL´S FLAIR CUP, JFL
KRAKOW, CHAMPIONSHIP VIENNA, JFL ZAKOPANE, SUMMER
BARTENDER CUP LIPNO, JFL

WROCLAW, HAVANA CUP PRAHA. Davida podporujeme a fandíme mu.
Všichni v kolektivu Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga máme velkou radost z vydařených akcí a už se těšíme na

další zajímavé počiny, které jsou
před námi.
Sledovat aktuální dění
v naší škole můžete
na Facebooku - Střední škola
gastronomická
Adolpha Kolpinga.
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Kompletní realizace oplocení
Prodejna pletiva, branek a bran
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FOREVER BUSINESS OWNERS
Zveme Vás na přednášku MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.

Výrobky FLP a pohybový aparát
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Nové vědecké poznatky problematiky našeho zdraví
10. ledna 2018 od 17 hodin | Kulturní dům, sál 1 | Nové Město n. M.
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Svoji plošnou reklamu objednávejte na:
602 740 881 • novomestskoinzerce@seznam.cz
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Vstupné: 140 / 100 Kč

ŽĎÁR

N. SÁZAVOU

1.3. 2018 v 19:00

Městské divadlo, Doležalovo n. 73/2

Předprodej: e-obchod www.dub.cz, TIC, CK Santini tour, Stará Radnice,
nám. Republiky 24, tel.: 566 628 539, ticzdarns@seznam.cz, info: 737 158 448
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KALENDÁŘ AKCÍ
leden

výstava

Made in dreams – výstava designu studentů z Jihlavy

městská knihovna

leden

výstava

Josef Klimeš – Rovnováha

Horácká galerie

leden

výstava

Jan Štursa – Akty

Horácká galerie

leden

výstava

Lyžařská výstava – jak jsme lyžovali v minulém století?

Horácké muzeum

1. 1. 18:00

koncert

Novoroční koncert pěveckých sborů

evang. kostel

3. 1. 19:00

tanec

Tančírna – tango

kulturní dům

6. 1. 18:00

koncert

Tříkrálový koncert Tišnovského komorního orchestru

Horácká galerie

6. 1. 18:00

vernisáž

Anna a Josef Dvořákovi – obrazy

Horácká galerie

9. 1. 19:00

kino

Divočina, film USA, 2014

kulturní dům

11. 1. 18:00

vzdělání

Přednáška Moniky Benešové – Pacific trail

kulturní dům

13. 1. 8:00

trh

Bleší trh

kulturní dům

14. 1. 17:00

koncert

Tříkrálový koncert

kat. kostel

15. 1. 19:00

tanec

Tančírna – jive

kulturní dům

16. 1. 15:30

vzdělání

Pasování na čtenáře – akce pro děti

městská knihovna

16. 1. 19:00

kino

Spider-man: Homecoming

kulturní dům

17. 1. 16:00

kino

Sedmero krkavců – film ČR, ZDARMA

kulturní dům

18. 1. 15:30

vzdělání

Pasování na čtenáře – akce pro děti

městská knihovna

18. 1. 17:00

vernisáž

Věra Staňková a Drahomír Prihel – Benátský karneval

Horácká galerie

20. 1. 8:00

sport

Strabag Ve stopě Zlaté lyže – lyžařské závody

Vysočina Arena

21. 1. 16:00

kino

Auta 3, film USA 2017 – animovaný rodinný film

kulturní dům

23. 1. 19:00

divadlo

Tchýně na zabití – komedie

kulturní dům

26. 1. 20:00

ples

Fotbalový ples – pořádá SFK Vrchovina

kulturní dům

29. 1. 19:00

tanec

Tančírna – cha-cha

kulturní dům
Změna programu vyhrazena.
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