
Lepší Nové Město s přehledem zvítězilo
Sociální demokraté a nezávislí získali deset man-
dátů v zastupitelstvu. Druhé místo patří sdružení 
místostarosty Stanislava Marka. V pondělí 5. lis-
topadu  v 16:30 - na prvním zasedání zastupitel-
stva,  se tak Michal Šmarda zřejmě stane potřetí 
starostou.
Ve dnech 5. a 6. října se konaly v Novém Městě 
na Moravě komunální volby. O hlasy voličů usi-
lovalo několik nových seskupení, a v zastupitel-
stvu města se tak objeví nové tváře.
O místo v zastupitelstvu města usilovali kandidáti 
osmi stran. Poprvé se představilo hnutí Lepší 
Nové Město a také Piráti pod vedením Reného 
Mayera. Top 09 Pavla Štorka spojila síly se Svo-
bodnými a KSČM se SPOZ. 
První výsledky na sebe nechaly v sobotu od-

poledne poměrně dlouho čekat, ale kolem páté 
hodiny už bylo jasno. Drtivým vítězem voleb se 
38 procenty a deseti mandáty se stalo hnutí Lepší 
Nové Město. Lidé tak dali hlasováním najevo 
spokojenost se současným vedením města a po-
tvrdili ve funkci starosty Michala Šmardu. Proti 
němu se přitom nabízela celá řada alternativ, zej-
ména v podobě nově kandidující Pirátské strany. 
Ta ale zcela propadla a z voleb si odnesla necelá 
čtyři procenta a žádný mandát. Podobný debakl 
a odchod ze zastupitelstva potkal i komunisty, 
kteří se spojili se Zemanovci a vyměnili dosavadní 
dlouholetou lídryni Věru Buchtovou za Miloše 
Srnského. Výměna lídra se příliš nevyplatila ani 
koaličnímu hnutí ANO 2011, které je jinak nejsi-
lnější stranou v zemi. V Novém Městě na Moravě 

zaujalo pouze deset procent voličů a kleslo ze 
tří mandátů na dva. Voliči se navíc rozhodli ne-
podpořit šéfku kandidátky ANO 2011 Romanu 
Hlúškovou a do čela poslali Lubomíra Buchtu, 
který původně kandidoval na třetím místě.  Z 
osmého místa pak do zastupitelstva postoupil i 
bývalý lídr ANO 2011 Libor Černý.  O jednoho 
zastupitele si oproti minulému volebnímu období 
polepšila ODS, kde voliče nejvíce zaujal ředi-
tel II. ZŠ Jan Krakovič. Neúspěch potkal lídra 
novoměstské ODS Miroslava Skalníka, který 
se do zastupitelstva nedostal. Koalice Top 09 a 
Svobodní získali lehce nad sedm procent a stejně 
jako KDU-ČSL bude mít v zastupitelstvu města 
dva členy. V případě těchto stran se překvapení 
nekonalo a do zastupitelstva prošli vždy první 

dva kandidáti. V místních částech jasně 
zvítězilo SNK pro obce v čele s místosta-
rostou Stanislavem Markem a zisk 16,5 
procent jim zajistil celkově druhé místo 
a čtyři mandáty. 
Největším skokanem voleb se stal gyne-
kolog Tomáš Müller, kterému se podařilo 
na kandidátce Lepšího Nového Města po-
stoupit ze šestnáctého místa na čtvrté, a 
zaslouženě tak usedne se svými kolegy v 
zastupitelstvu. -kb-

2/ Vyjádření stranických 
lídrů k výsledkům voleb

3/ Lázně slaví tři roky

4/ Kůrovcová kalamita  
na Novoměstsku

7/ Ze života novoměstských  
spolků

8/ Pumptrack  
ve Vysočina Areně

13/ Spolubál 2018

Na městském úřadě se 5. 11. sejde nové zastupitelstvo. Přímý přenos zasedání můžete sledovat 
on-line na youtubovém kanálu města. 
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Vyjádření lídrů politických stran k výsledku voleb

Ing. Romana Hlúšková 
za ANO 2011
Moje první poděkování 
patří každému, kdo 
přišel k  volbám, bez 
ohledu na preference. 
Obzvlášť velký dík bych 
s  vděkem a závazkem 
odpovědnosti vyjádřila 

všem, kteří nás v letošních volbách podpořili – ať 
už svým hlasem, ale i sympatiemi. Můj třetí dík 
patří týmu našich kandidátů. Není lehké „jít s kůží 
na trh“ a svoje jméno spojit veřejně s politikou či 
s názvem konkrétního hnutí.
Bohužel se nám nepodařilo obhájit naše dosavadní 
tři mandáty. Nicméně důvěru voličů získali to-
tožní dva kandidáti, kteří působili v zastupitelstvu 
i v minulém volebním období, což zaručuje určitou 
kontinuitu v jejich práci. 
Sluší se poblahopřát vítězi a popřát, ať se jeho 
zástupcům, společně se všemi ostatními úspěšný-
mi kandidáty, podaří naplnit důvěru svých voličů 
a nastavit konstruktivní spolupráci napříč poli-
tickým spektrem. 
Myslím, že právě zde je i vhodná příležitost pro 
poděkování MUDr. Zdeňku Kadlecovi za skvěle 
odvedenou práci v Radě a Zastupitelstvu Města 
v právě končícím volebním období. Děkujeme.

Stanislav Marek
SNK pro obce
Vážení spoluobčané, 
komunální volby skon-
čily a my děkujeme 
za  podporu našemu 
Sdružení, kterou jste 
vyjádřili svojí volbou. 
Výsledky voleb byly 
oceněním naší práce 

za předchozí volební období. Tato důvěra nás 
těší, avšak současně i zavazuje. Program, který 
jsme vám nabídli, se budeme snažit v co největším 
rozsahu splnit.
Také děkujeme všem ostatním, kteří našemu 
Sdružení svůj hlas nedali, ale přesto věnovali 
svůj čas a bez předsudků se seznámili  s naším 
programem. 
Přejeme vám všem i vašim rodinám vše dobré, 
pevné zdraví a aby se vám ve všech částech města 
spokojeně žilo.
Děkuji za všechny kandidáty SNK pro obce. 
Stanislav Marek

Helena Šustrová, 
KDU-ČSL

Vážení spoluobčané, 
jménem kandidátů 
KDU-ČSL bych vám 
ráda poděkovala za 
projevenou důvěru, jíž 
si velice vážíme. Těší 
nás, že můžeme pokra-
čovat v rozdělané práci 

pro naše město.
 V dalších letech nás čeká nejen realizace a 
dokončení velkých akcí (např. Sportovní hala, 
modernizace škol, budování kanalizace), ale mu-
síme pamatovat i na běžné opravy (přechody pro 
chodce, chodníky a silnice) či důležité projekty, 
které mohou zase o trochu více zpříjemnit běžný 
život na Novoměstsku (např. nová parkovací 
místa, řešení bytové a sociální problematiky 
města, oživení areálu Koupaliště).
Upřímně doufám, že se ve vedení města opět 
podaří vytvořit tým lidí, kteří budou rádi věnovat 
svůj čas a energii dalšímu rozkvětu našeho města 
tak, jak tomu bylo v předchozím volebním ob-
dobí.

Miroslav Skalník, ODS
Vážení spoluobčané, 
rád bych poděkoval 
všem, kteří si udělali čas 
a přišli ke komunálním 
volbám. Děkuji vám za 
to, že vám není lhostejné, 
jak se bude Nové Město 
vyvíjet v budoucnu. Ještě 
více pak chci poděkovat 

těm, kteří volili kandidáty ODS. 
Díky těmto hlasům ODS posílila a nově nás 
bude reprezentovat trojice zastupitelů - Ilona 
Komínková, Jan Krakovič a Dan Sokolíček. Pro 
město ale budou pracovat i další z našich kan-
didátů v komisích a výborech. Těm všem přeji 
mnoho úspěchů a sil. Na základě výsledků voleb 
a povolebního vyjednávání jsme se rozhodli při-
jmout roli opoziční strany. Máme za to, že opozice 
je i na komunální úrovni nenahraditelná. Rádi 
podpoříme vše smysluplné, ale proti neuváženým 
investicím, neekonomickému chování či nesys-
témovým rozhodnutím však budeme odhodlaně 
vystupovat. Absolutní prioritou pro nás bude 
prospěch Nového Města a jeho místních částí. 
A kdykoliv to bude možné, budeme prosazovat 
vše, co bylo součástí našeho volebního programu.

Pavel Štorek,
 TOP 09
Děkuji všem lidem, kteří 
v Novém Městě podpořili 
společnou kandidátku 
TOP 09, Svobodných a 
podnikatelů. Díky vám 
všem, kdo jste nám dali 
důvěru, můžeme v zastu-
pitelstvu hájit zdravý ro-

zum a hledat řešení, která jsou pro město nejlepší. 
Budeme chránit naše město před populismem. 
Budeme dbát na to, aby se zbytečně nemrhalo 
penězi nás všech. Chceme našim dětem předat 
prosperující a fungující krásné město bez dluhů 
a problémů. Získali jsme dva mandáty a jsme za 
ně našim občanům vděční.
 Musíme si přiznat, že levicová koalice nás po-
razila a zaslouženě povede město. Starostovi a 
jeho týmu proto blahopřejeme a přejeme hodně 
sil a pokory. My jsme se rozhodli, že chceme plnit 
především kontrolní roli a podporovat rozumné 
návrhy, ať už s nimi přijde kdokoli. Nechceme 
si hrát na koalici a opozici. Nejdeme na radnici 
dělat velkou politiku a intrikovat. 
Chceme pomoci našemu městu a udělat vše pro 
jeho rozumný rozvoj.

Michal Šmarda, 
Lepší Nové Město
Když jsem se v sobotu 
pár hodin po uzavření 
volebních místností 
dozvěděl, že důvěru 
občanů Nového Města 
dostalo deset lidí z naší 
kandidátky, pocítil 
jsem vděčnost a lásku k 

Novoměšťákům. Měl jsem velkou radost a ra-
dost jsem viděl i ve tvářích a očích svých kolegů. 
Vzápětí jsem ale pocítil i jakousi tíseň. Získáte-li 
důvěru sousedů a lidí z rodného města, je to něco 
víc než vítězství. Je to pocta, ale především velmi 
těžký náklad na zádech. Nejde o to vyhovět kaž-
dému. Nejde o to, abychom se s každým dohodli. 
Jde o to, abychom nacházeli řešení, která jsou 
všem prospěšná, která naše město posunou dál 
a která nebudou přijímána na úkor našich lidí. 
Je to obrovská odpovědnost a před tou je třeba 
se v hluboké úctě sklonit. Nadějí je nám všem to, 
že v zastupitelstvu zasedne mnoho moudrých a 
našemu městu oddaných lidí. Děkuji všem, kteří 
je tam svými hlasy vyslali. Moc mi záleží na tom, 
abychom je nezklamali.
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Seznam zastupitelů  Nového Města na Moravě 
podle počtu získaných hlasů
Michal Šmarda - Lepší NM 2286 hlasů 
Petr Nepustil - Lepší NM 1763 hlasů
Soňa Macháčková - Lepší NM 1720 h.
Tomáš Müller - Lepší NM 1645 hlasů
Jaroslav Lempera - Lepší NM 1636 hlasů
Hana Knapčoková - Lepší NM 1570 h.
Roman Wolker - Lepší NM 1508 hlasů
Tomáš Krejčí - Lepší NM 1494 hlasů
Jiří Maděra - Lepší NM 1466 hlasů
Martin Junek - Lepší NM 1365 hlasů
Stanislav Marek -SNK pro obce 1150 h.
Hana Janů - SNK pro obce 865 hlasů
Pavel Peňáz - SNK pro obce 800 hlasů
Jan Krakovič - ODS 784 hlasů
Dan Sokolíček - ODS 756 hlasů
Josef Košík - SNK pro obce 755 hlasů
Jinřich Hauk - Top 09 747 hlasů
Ilona Komínková - ODS 649 hlasů
Lubomír Buchta - ANO 2011 580 hlasů
Helena Šustrová - KDU- ČSL 579 hlasů
František Laštovička - KDU-ČSL 571 h.
Pavel Štorek - Top 09  559 hlasů
Libor Černý - ANO 2011 543 hlasů

Městské lázně máme už tři roky
Na novinky v provozu a na to, jak 
budou vypadat oslavy, jsme se ze-
ptali ředitele Jiřího Brychty.

Co jste v rámci oslav připravili pro návštěvníky?
Narozeniny budeme slavit v podstatě celý měsíc. 
První týden od 3. do 10. listopadu bude  sau-
nování do 16 hodin v ceně bazénu, bez příplatku. 
Na to naváže od 10. do 17. listopadu týden so-
lária, kde bude sleva deset procent pro každého 
a bude možné zároveň si zakoupit i zvýhodněnou 
permanentku se slevou 30 %. Hlavním dnem 
oslav ale bude sobota 17. listopadu, kdy je od 10 
-12 a 15-17 hodin připraven program pro děti. 
Navečer budou oblíbené noční lázně a otevřeno 
do 24:00.  Od 26. 11. do 2. 12. pořádáme týden 
zážitkových koupelí se slevou 10 procent. Oslavy 
budou zakončeny od 3. do 9. 12. zvýhodněnými 
masážemi.

Prý plánujete také ocenit nejvěrnějšího ná-
vštěvníka?
 Ano, to je pravda, v listopadu vyhlásíme nej-
věrnějšího návštěvníka, tedy toho, kdo k nám 
letos zavítal nejčastěji. Dostane od nás zajímavé 
ceny. 

Chystáte také nějaké novinky v posilovně? 
Ano, fitko jsme doplnili novými činkami a posi-
lovací lavicí. Cvičit se ale dá i s lektory v našem 
cvičebním sále. Informace návštěvníkům po-
skytnou na recepci nebo jsou na našich webov-
kách. 

Jaké bude vstupné na rok 2019?
Bohužel vzhledem k narůstajícím cenám (ener-

gie, voda, teplo, mzdové náklady) musíme o 
nárůst inflace zvýšit cenu základního vstupné-
ho. K navýšení ale nedojde u nejmenších dětí a 
ostatní vstupné bude zvýšeno zhruba o 2-3 Kč. 
Změna ceníku bude platná od 1. 12. 2018.

Jaká je vlastně návštěvnost za tři roky fungo-
vání ML? 
Za tři roky provozu ML náš areál navštívilo přes 
330 tisíc návštěvníků. Všem velmi děkuji a bude-
me se snažit vymýšlet a připravovat další akce, 
aby se k nám lidé těšili a mohli u nás zrelaxovat 
a načerpat nové síly. 
Podrobnosti, návštěvnost a obsazenost drah a cvi-
čebního sálu najdete na webu www.lazne.nmnm.
cz. -kb- 

KSČM a Zemanovci
Vážení voliči, 
děkujeme vám za podporu naší kandidátky. 
Přesto, že se nám nepodařilo získat ani jeden 
mandát do zastupitelstva města, rádi bude-
me pracovat v komisích a výborech města a v 
osadních výborech. Chceme být iniciátory pra-
covních projednávání otázek, které  občany za-
jímají a které řeší vaše problémy.  Můžete se na 
nás obracet se vším, co vás pálí a co vám znepří-
jemňuje život v našem městě. Budeme se snažit 
vám pomoci.
 ZO KSČM NMNM

René Mayer, 
Česká pirátská strana
Milí voliči České pirát-
ské strany, děkujeme za 
hlasy, které jste dali naší 
kandidátce nebo jednot-
livým osobnostem na ní. 
Do voleb v Novém Městě 
jsme šli „po pirátsku“, bez 

dlouhých příprav, s notnou dávkou improvizace.

Ač jsme neměli přebujelé ambice, do zastupitel-
stva jsme se přece jen těšili a dělali pro to, co bylo 
v našich silách. Výsledek voleb nás, přiznáváme, 
poněkud zaskočil, ale potěšilo nás, že se našli 
lidé, kteří na nás vsadili a měli odvahu dát hlas 
"pirátům", vážíme si toho.

Chtěli bychom také poblahopřát těm, kteří ve 
volbách uspěli. I s naší předvolební minikampaní 
jsme si vyzkoušeli, kolik práce to dá.
V Novém Městě na Moravě chceme být aktivní i 
po letošních komunálních volbách. Jsme otevřeni 
spolupráci a věříme, že za čtyři roky zabodujeme 
lépe.
Za Českou pirátskou stranu René Mayer a To-
máš Blažek

První zasedání Zastupitelstva Nového Města 
na Moravě v tomto volebním období se 
uskuteční 5. listopadu od 16:30 v kulturním 
domě. 

Zasedání bude živě přenášeno také 
na youtubovém kanálu města. 

Reportáž ze zasedání vám přineseme
v příštím čísle Novoměstska. 

Poděkování
Upřímně a s velikou úctou děkuji všem, kteří 
mi pomáhali v těžkých chvílích, které jsem 
prožívala spolu se svým manželem v době 
jeho těžké nemoci.  Zvláště veliké díky patří 
zaměstnancům hospicového hnutí Vysočina, 
kteří s láskou, profesionálním přístupem k 
nemocnému člověku denně přistupují a snaží 
se pomoci i rodině, která se o nemocného 
stará.  Eva Spurná
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Jak to vidí správce městských lesů Zdeněk Krejčí?
Jak konkrétně poškodil kůrovec novoměstské 
lesy?
Kalamitu je třeba vnímat v širších souvislostech. 
Abychom dokázali zhodnotit míru poškození 
lesů, musíme se podívat zpátky do roku 2015, 
kdy bylo první velké sucho. Porosty mají totiž 
určitou setrvačnost a i vzhledem k vyšší polo-
ze Novoměstska máme trochu zpoždění proti 
jiným částem Vysočiny.  Tam už lesní porosty 
velkoplošně odumírají a už ani nemá cenu je za-
chraňovat, protože není co zachraňovat. My ale 
máme asi rok až dva zpoždění, ale známky jejich 
chřadnutí se objevují už i tady. 

Jak se to projevuje?
Stromy jsou suchem oslabené a jakákoliv menší 
populace kůrovce je může ohrozit. Ještě vloni 
to bylo tak, že z jednoho nakaženého stromu se 
nakazilo čtyři až pět dalších stromů a ty ostatní 
se ubránily. Letos to už bylo deset až patnáct 
stromů. Minulý rok jsme měli 30 kubíků kůrov-
cového dříví, letos je jich 520. 

Jak se může strom ubránit před kůrovcem?
Když je zdravý, tak je schopen tu dírku po kůrovci 
zalepit smůlou, která je pro tyto brouky toxická. 
Protože je ale sucho a stromy jsou oslabené, jsou 
proti němu bezbranné. I my se samozřejmě snaží-
me stromy chránit. Včasným pokácením a odve-
zením na pilu, chemicky pomocí lapačů i tím, že 
pokácené dříví zakrýváme speciální plachtou, 
aby se kůrovec nemohl rozletět a nakazit ostatní 
stromy v lese. Úspěšnost takových opatření ale 
není stoprocentní.

Co děláte pro záchranu lesů? Je to vůbec ještě 
možné?
Viděl jsem stromy, které likviduje i samotné 
sucho, proti tomu nezmůžeme nic. Co se týče 
kůrovce, tak predikce je, že zatímco letos jsme 
vytěžili 500 kubíků kůrovcového dříví, příští rok 
to budou už dva tisíce. S tím se nedá nic dělat. 
Lesy, jak je známe, jsou minulostí. Jediné, co mů-
žeme dělat, je změnit zaběhnuté způsoby lesního 
hospodářství. Přestat sázet monokultury a více se 
soustředit na přirozenou obnovu lesa.

Mluvíte o změnách lesního hospodářství. Jak 
si to máme představit? 
Musíme změnit přístup k lesu. Opustit holosečné 
hospodářství, po kterém vznikají holiny, a vě-
novat se takzvanému nepasečnému hospodář-
ství. Kácet stromy výběrově, prosvětlovat les, aby 
mohly vyrůst nové a odolné stromy. Sázet buky, 
jedle a tak dále. 

Smrk tedy v lese už nepotkáme? 
Smrky u nás mají šanci přežít, ale pouze ty, které 
pochází z přirozené obnovy. Tedy ty, které vyrost-
ly v lese samy, přirozeně. Máme data z Šumavy 
a jiných lokalit, že takové stromy jsou už skvěle 

adaptované na místní podmínky a kůrovci se 
dokáží ubránit. Příroda si o to navíc říká sama. 
Možná jste si toho všiml, ale smrky plodí už třetí 
rok po sobě. Obvykle to ale mají dělat jednou za 
pět až sedm let. Znamená to jediné, že ten porost 
cítí, že podmínky přestávají být dobré, a snaží se 
sám od sebe o přirozenou obnovu. My se mu v 
tom budeme snažit pomoci.   -kb-

Kůrovec ničí stromy už i na Novoměstsku
Nezvykle vysoké teploty a dlouhodobý deficit srážek 
v posledních několika letech vyvolává chřadnutí 
lesních porostů. Do problémů se dostávají i lesy 
ve Žďárských vrších. 

Tento trend je možné pozorovat na území celé 
ČR. Negativní vliv na smrkové porosty je pří-
mo katastrofální a v některých již odlesněných 
regionech ČR se dostáváme do kolapsu lesního 
hospodářství.  I v našich městských lesích se začí-
náme dostávat do problémů, i když situace zatím 
není tak katastrofální jako v nejpostiženějších 
oblastech republiky. Nicméně pokud bude trend 
současného teplého a suchého počasí přetrvávat, 
tak vážně hrozí odlesnění velkých ploch měst-

ských lesů, především stejnověkých monokultur 
mýtního věku.

Vyhlídky nejsou růžové 
Dle současného vývoje počasí, oslabení lesních 
porostů, na základě kontrolních odchytů a nale-
zených kůrovcových stromů je evidentní, že le-
tošní kůrovcová kalamita v městských lesích je 
větší, než byla v letech 2015-2016. Ke konci mě-
síce září 2018 bylo v městských lesích vytěženo 
cca 515 m3 kůrovcového dříví. V minulém roce to 
bylo desetkrát méně. Do budoucna to znamená 
ohrožení pro lesní hospodářství. 

 -red-

S pitnou vodou 
pomáhají přehrady
 Dříve na Žďársku činily celkem 22 pro-
cent z celkového objemu pitné vody zdroje 
podzemních vod. Letos je to kvůli suchu 
pouze 11 procent. V  tomto hydrologicky 
suchém období se však naplno projevuje 
výhoda vodárenských nádrží, které pomá-
hají překlenout srážkově chudé měsíce a 
akumulovat vodu během jarního tání či při 
bleskových povodních. Konkrétně v okrese 
Žďár nad Sázavou byly v 50. – 60. letech vy-
budovány vodárenské nádrže Vír a Mostiště. 
K 1. 10. 2018 bylo v zásobním prostoru vo-
dárenské nádrže Vír 18,828 mil. m3 vody, tj. 
42,7 % celkového zásobního prostoru. V zá-
sobním prostoru vodárenské nádrže Mostiště 
bylo 4,986 mil m3 vody, tj. 53,4 % celkového 
zásobního prostoru. V současné době ještě 
nebylo na obou nádržích dosaženo nejvyš-
ších stupňů regulace a stávající bilance podle 
vodohospodářů garantují dostatečnou zásobu 
vody i v případě pokračujícího sucha.  -red-

Budoucností lesa jsou buky a jedle. 
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Nový šéf Portima se představuje

Novým ředitelem sdružení Portimo je Tomáš Po-
spíšil. S jakou vizí se chopil kormidla této úspěšné 
neziskovky? 

Do čela Portima jste nastoupil začátkem září. 
Jak se organizace změní pod vaším vedením?
Poskytování sociálních služeb beru jako důleži-
tou formu pomoci. V Portimu se snažíme cílit 
tam, kde je ta pomoc opravdu potřeba. Ať už je 

to ve formě nějaké péče, třeba u seniorů, lidí s 
hendikepem, nebo prevence u dětí a mládeže 
ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v 
krizi a dalších.  Chtěl bych dále rozvíjet ty služby, 
které už v Portimu fungují, a samozřejmě budu 
rád, když se objeví další příležitosti, kde pomáhat.  
Jinými slovy  jsme ochotni pomoci do budoucna 
kdekoliv, kde bude potřeba. Věřím, že lidé, kteří 
s Portimem spolupracují, budou pokračovat, a 
já se budu snažit oslovit i další. 

Jak vlastně Portimo funguje?
Máme 24 zaměstnanců. Takže jsme taková 
středně velká neziskovka. Působíme převážně v 
Novém Městě a okolí včetně Bystřicka, Žďárska 
i Velkomeziříčska a zabýváme se převážně soci-
álními službami. Realizujeme také preventivní 
programy a dobrovolnictví.  

V čem máte jako neziskovka výhody proti pří-
spěvkovým organizacím, které jsou financová-
ny zřizovatelem?
Příspěvkové organizace obecně více financuje 
zřizovatel. Jsme samozřejmě také částečně finan-
cování MPSV, krajem, obcemi a městy, které nám 
přispívají na určitý počet pracovních úvazků, 
ale zbytek peněz si musíme sehnat sami. V tom 
je naše nevýhoda. My jsme oproti tomu více ne-
závislí a můžeme vhodněji reagovat na podněty 
z okolí skrze různé granty. 

Která sociální oblast je v Novém Městě nejzane-
dbanější?
To je těžká otázka. Populace stárne a tady se 
ukazuje jasná potřeba věnovat se seniorům. Z 
tohoto úhlu pohledu vnímám i velmi dobře snahu 
města v této oblasti pomáhat. Osobně si ale mys-
lím, že všechny oblasti jsou stejně důležité.  -kb-

Stále máte možnost získat výhodný tarif
Na podzim loňského roku proběhla soutěž o mo-
bilní tarify pro občany Nového Města na Moravě. 
Nejlepší a nejlevnější služby nabídl operátor FAYN 
a několik desítek lidí už nové tarify využívá. Ve čtvr-
tek 8. 11. bude možné opět osobně řešit případný 
odběr těchto služeb, ať již původně vysoutěžených 
či inovovaných. 

Nově přibyla možnost využívat služby tzv. „na 
kredit“ s tím, že dobíjet lze na terminálech Sazka 
a přepážkách České pošty. K tarifům „na kredit“ 
každý získá dobíjecí kartičku s čárovým kódem, 
pomocí nějž dobíjení probíhá. Samozřejmě lze 

i nadále využívat služby „na fakturu“, kde lze 
využít případně i SIPO nebo inkaso. Můžete si 
k novému operátorovi samozřejmě přenést své 
stávající mobilní číslo, nebo získat nové. 

Kromě mobilních tarifů nabízí FAYN také 
další služby. Je to například stabilní pevné 
připojení k  internetu přes telefonní rozvody, 
které je nyní výrazně rychlejší než dříve. Dle 
pokrytí lze objednávat rychlosti až 100/25 Mb, 
přičemž oblíbená rychlost 20/2 Mb vyjde na 
399 Kč. Společnost FAYN je již od roku 2002 
průkopníkem volání přes internet, které dokáže 

nahradit například vaši pevnou telefonní linku. 
Tarify pro volání z pevné linky začínají na 0 Kč, 
tedy bez paušálních poplatků. 

Další podrobnosti se dozvíte ve čtvrtek 8. lis-
topadu v 16:00 kulturním domě. Tam budou i zá-
stupci operátora FAYN a bude s nimi možné vše 
diskutovat a vyřešit. Pokud byste chtěli rovnou 
přejít se svým číslem, je vhodné si u stávajícího 
operátora podat výpověď a vyžádat tzv. ČVOP 
kód. Další informace  a tarify naleznete také na 
adrese https://www.fayn.cz/nmnm/.

 -red-

Letošní Vánoce budou biatlonové 
Světový pohár v biatlonu v Novém Městě začíná 
20. prosince. Poslední závod se jede den před 
Ježíškem.
Už je také znám program závodů. Ve čtvrtek 
20. prosince bude sprint mužů na 10 kilometrů. 
Den nato se můžeme těšit na sprint žen na 7,5  
kilometrů. Sobota bude patřit stíhacím závodům a 
neděle závodům s hromadným startem. Pořadatelé 
se snaží nenechat nic náhodě a počítají s vytvo-
řením dostatečných kapacit na parkování, které 
budou mimo jiné ve spodní části silnice mezi Rad-
ňovicemi a Novým Městem, ale také na plochách 
přímo v Novém Městě a v Maršovicích. Shuttle bus 
s diváky bude jezdit po dvou trasách: ze Žďáru nad 
Sázavou po silnici č. 19 přímo do Nového Města, 
druhá linka pak bude svážet diváky ze Tří Studní 
přes Vlachovice. Organizátoři doporučují všem 

návštěvníkům přijíždět na závody se značným ča-
sovým předstihem, protože kapacita příjezdových 
cest bude omezena. Stejně tak by neměli váhat s 
nákupem vstupenek, které rychle mizí. Je možné 
koupit vstupenku na tribunu nebo do sektoru k 

trati. Některé úseky tratí bez diváckého servisu, 
ozvučení, velkoplošných obrazovek s přenosem 
a občerstvením budou přístupny tradičně zdarma.
 -red-
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Pozvánka na Andělský 
jarmark
Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě 
zve děti, rodiče a veřejnost  na tradiční An-
dělský jarmark, který se koná v neděli 25. 
listopadu 2018 od 9.00 hod. do 16.00 hod. 
v sále Kulturního domu v Novém Městě na 
Moravě.
Akce je určena nejen rodinám s dětmi, rádi 
přivítáme všechny, kteří si chtějí užít radost 
z tvorby či jen chtějí pobýt v příjemné před-
vánoční atmosféře.
Můžete se těšit na novinky v Třpytivé a Per-
lové dílně – proti minulým ročníkům přímo 
ve velkém sále. Překvapením budou výrobky 
v dalších dílnách: v dílně Zemité, Kamenné, 
Lesní, Vousaté, Zářivé, Klouzavé, Balené 
a Hravé. Přijďte si odpočinout a zatvořit si 
spolu s dětmi!
Opět bude připraven fotokoutek, kte-
rý můžete využít k focení v kostýmech, 
které pro vás máme připraveny. Paměť 
a znalosti vánočních tradic si může-
te procvičit při odpovídání na otázky  
v andělském kvízu. Letos na návštěvníky jar-
marku čeká také krátké divadelní vystoupení 
v dopoledních i odpoledních hodinách. At-
mosféru podpoří i naše tradiční cukrárna. 
Vstup je zdarma, dílny jsou zpoplatněny.
Těší se na vás kolektiv DDM NMNM.

Už jste se přihlásili?
Dům dětí a mládeže nabízí poslední volná 
místa v kroužcích Horská kola, Netradiční 
výtvarné techniky, Squash, Mažoretky.

Novinky z novoměstské 
nemocnice
Titul Nej sestřička putuje 
do Nemocnice v Novém Městě 
na Moravě 

Porodní asistentka z novoměstské nemocnice 
Ivana Lelkesová vyhrála  titul Nej sestřička. Mezi 
dvanáct finalistů ji porota vybrala z více než pě-
tistovky přihlášených.  
Na samotné finále ji do náchodského divadla 
přijelo podpořit šestnáct kolegů z gynekologicko-
porodnického oddělení a její dva synové. „Ne-
zapomenutelný zážitek, skvělá atmosféra. Co víc 
dodat. Snad jen: veliké díky celému týmu, který 
se o nás báječně staral. Úžasným človíčkem je 
ředitel soutěže pan David Novotný. Poděkování 
patří i mým kolegům, kteří mě přijeli do Náchoda 
v hojném počtu podpořit, a všem soutěžícím, byli 
jsme skvělá parta,“ popsala bezprostředně po 
výhře své pocity novoměstská porodní asistentka.

Sbírka pro dětské oddělení 
pokračuje 
Historicky první veřejná sbírka, kterou pořádá 
novoměstská nemocnice na vybavení právě bu-
dovaného dětského oddělení, má za sebou pět 
měsíců. Dárci poslali  na sbírkový účet už více než 
milion korun.  
Své dary na speciální účet zasílají významné fir-
my a zaměstnavatelé v regionu. Dětské oddělení 
podpořila také města Žďár nad Sázavou a Bystřice 
nad Pernštejnem. „Peníze věnovaly i malé obce, 
například Nížkov, Chlumětín, Herálec, Bukov, Ka-
meničky a naposledy Zubří,“ vyjmenovává některé 
dárce tisková mluvčí novoměstské nemocnice Ta-
mara Pecková. Peníze pro dětské oddělení pomá-
hají nemocnici získat také organizátoři různých 
akcí v Novém Městě nebo ve Žďáře nad Sázavou. 
Jako první se s nápadem uspořádat zábavné dět-
ské odpoledne na konci prázdnin přihlásil Spolek 
holek Moravec, pro dětské oddělení získal skoro 
deset tisíc korun. Maminky z Nového Města na 
Moravě na začátku září zase uspořádaly charita-
tivní orientační běh v Novém Městě na Moravě. 
Pro dětské oddělení získaly 18 300 Kč. Pomohli 
také studenti novoměstského gymnázia, kteří zor-
ganizovali Benefiční bazárek a Kavárničku. Tahle 
akce pro dětské oddělení přinesla 24 313 Kč. Pro 
dětské oddělení se také tancovalo ve žďárské Or-
lovně, na vstupném se vybralo 4 200 Kč. Náklady 
na stavbu, které dosáhnou 87 milionů korun, platí 
zřizovatel nemocnice – Kraj Vysočina. 
Číslo sbírkového účtu je 115-7096220287/0100.
 -red-

Co se bude dít v listopadu?
Listopad v Novém Městě bude ve 
znamení kultury a příprav na ad-
vent.

Kdo má rád humor Jaroslava Duška, ten si 
jistě přijde na své 3. listopadu, kdy tento herec 
vystoupí v kulturním domě.  Na svoje zábavné 
vystoupení, které má název „Hostina“, si po-
zval Jana Vojáčka, zastánce moderního přístupu 
k medicíně. 17. listopadu v 19:00 se kulturní dům 
rozduní metalovými riffy kapely Kreyson a jejich 
hostů a o den později, 18. listopadu, si budeme 
moci uklidnit nervy v evangelickém kostele. Zde 
vystoupí Jiřina Dvořáková Marešová (cembalo) a 
Jiří Sycha (housle). Začátek koncertu je v 18:00 

hodin. 21. listopadu zahraje v kulturním domě 
skupina Jablkoň, která působí na českých pó-
diích už 30 let a s nadhledem se pohybuje na 
hranici moderní vážné hudby a popu. Každoroční 
podzimní koncert sólistů nás čeká 22. listopadu 
od 17:00 v Horácké galerii. Na konci listopadu se 
už také všichni těší na zahájení adventu a rozsvě-
cení vánočního stromu na Vratislavově náměstí. 
To letošní vyšlo na 1. prosince. Začátek bude již 
tradičně v 15:00. Podrobnosti vám přineseme 
v dalším čísle Novoměstska.  

 -red-  

Ivana Lelkesová na fotografii vlevo. 
Zdroj: Jomagazin.cz

Dobrovolníci uklidili okolí  
Černého rybníka 

Justýnka Drápová a Vojtěch Hrouda

Své náměty a přípomínky můžete posílat na 
e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz.
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Ze života novoměstských spolků
pozvánka na přednášky
Lukáš Matěna a Jiří Sázel:
10 let dobrého cestování 
v Malém Tibetu
pátek 2. listopadu 2018 od 18:00 hodin, velký 
sál KD NMNM, vstupné dobrovolné
Jiří Sázel jezdí do Malého Tibetu již 10 let. Po-
prvé tam vyrazil v roce 2008 a jako dobrovolník 
vyučoval děti a pomáhal na stavbě. Mezitím 
založil neziskovku Brontosauři v Himálajích, 
která bere do Malého Tibetu každý rok 60 lidí, 
kteří zde chtějí cestovat a také pomáhat. Spojit 
cestování a pomoc se zdá jako super nápad. 
Dobré úmysly se však nemusí vždy zcela trefit 
do černého. Jirka viděl, jak jeden obyvatel 
Malého Tibetu dostal k narozeninám ze za-
hraniční pračku, kterou 10 let nepoužil, protože 
neměl vodu, prášek a odpad. Jak ve vesnici o 
200 obyvatelích dvě české neziskovky postavily 
každá vlastní školu. Jak parta dobrovolníků 
chtěla pomoci, ale zapsala se tamním obyvate-
lům do paměti pouze obrovskou chlastačkou v 
hospodě a potom se mezi sebou poprala, když 
jim dalajláma řekl, že z kapacitních důvodů 
vezme na audienci jenom polovinu. Jirka však 
taky viděl, jak mu pod rukama vyrostla ško-
la pro 250 dětí, které získaly nejlepší studijní 
výsledky v okrese a taky finanční podporu 14. 
dalajlámy. Na přednášce se dozvíte, co všechno 
jde v Malém Tibetu vidět a zažít a co dělat a 
nedělat, abyste tamním obyvatelům skutečně 
pomohli.

Daniel Haslinger: Izrael 
znamená „Bůh bojuje“
úterý 20. listopadu 2018 od 18:00 hodin, KD 
NMNM,klubovna č. 1, vstupné dobrovolné

Daniel Haslinger pracuje jako specializovaný 
průvodce na Izrael a přilehlé země. V uplynu-
lých deseti letech na tato místa vedl již více než 
stovku úspěšných zájezdů. Vzhledem k rozsáhlé 
síti kontaktů a úzkých vazeb na místní obyvatele 
může navštívit prakticky kterékoliv místo v Izrae-
li, s výjimkou nechvalně proslulého Pásma Gazy. 
Pan Haslinger o sobě říká: „Přestože považuji za 
svoji nejvyšší kvalifikaci sám život a skutečnost, 
že je Izrael mým koníčkem již téměř 40 let, vy-
studoval jsem také teologii a historii (obojí se 
zaměřením na Izrael a Blízký východ) a neustále 
pokračuji v dalším studiu religionistiky, filosofie, 
místních jazyků atd. Kromě vedení a organizace 
zájezdů se věnuji také zprostředkování kontaktů 
mezi různými subjekty v ČR a v Izraeli / Palestině, 
přednáškové činnosti o Izraeli na mnoha místech 
ČR a organizaci koncertních turné izraelské hu-
dební skupiny Hava NaGila po naší zemi. Jsem 
certifikovaným lektorem přednášejícím na ško-
lách o holocaustu a historii židovského národa, 
o Izraeli samotném a také o judaismu, islámu a 
křesťanství. S manželkou a dvěma nejmladšími 
dětmi žijeme na samotě v předhůří Brd.

Náš Island hledáčkem 
pomalého cestování
Nejen cestopisné vyprávění Ondřeje Pospíšila a 
Pavlíny Havlové 
pátek 30. listopadu 2018 od 18:00 hodin, KD 
NMNM, vstupné dobrovolné
Není těžké pochopit, proč se právě Island stal 
tolik vyhledávaným místem turistů, kteří při-
jíždějí obdivovat tuto tajemnou zemi ledovců, 
sopek a tisíců vodopádů. Většina z nich za pár 
dní objede ostrov kolem dokola. Odjíždějí naba-
ženi ve vlněném svetru za nemalé turistické 
ceny a na facebooku už dávno visí jejich selfie 
s islandským koníkem, papuchalkem i Björk. 
Ondřej Pospíšil a Pavlína Havlová si zvolili 
vlastní cestu na sever. Na zkušenou po studiu 
vyrazili s minimem finančních nákladů, ruka-
ma připravenýma k dílu a svým nadšením pro 
biologii. K čemu je procestovat krajinu, když 
nepoznáme zdejší lidi? Teprve pak vše zapa-
dá do sebe! Hlavně pobýt, neproletět, poznat 
tohle drsné severské místo i životy místních lidí. 
Zveme vás na fascinující neobyčejná místa i do 
úplně obyčejného obýváku Islanďanů. Těšíme 
se na viděnou!

Pokud byste i vy rádi prezentovali aktivity 
vašeho spolku na stránkách Novoměstska, 
kontaktujte nás na zpravodaj@nmnm.cz.

Vzpomínka na Petra Honzla
Dne 27. září uplynuly dva roky ode dne, kdy své 
blízké i tento svět opustil pan Petr Honzl. 

Ačkoliv ho jeho práce přivedla do mnoha koutů 
světa, byl vždy novoměstským patriotem a s rados-
tí sledoval, jak se toto malé městečko vyvíjí a stává 
se z něj mezinárodně známé lyžařské a později i 
biatlonové středisko.

Petr prožil své dětství v malém domečku na 
Žďárské ulici a vždy na toto období klukovských  
lumpáren rád vzpomínal. Mnoho let byly jeho 
domovem Tyršova a Luční ulice a později se vrátil 
i na rodnou Žďárovinu.

Mnoho času trávil samozřejmě i na novoměst-
ských sportovištích, ať už to byly lyžařské tratě, 
již neexistující skokanské můstky nebo fotbalový 

trávník. Své svěřence proháněl v krásné přírodě v 
okolí města. Pro vzácné volné dny a víkendy byly 
jeho útočištěm nejprve chata na Vlachovické 
samotě a později domeček o kousek dál na okraji 
Vlachovic. Jeho velkou zálibou bylo nekonečné 
udržování kvalitního trávníku, se sekačkou ho 
kolemjdoucí a sousedé mohli vidět prakticky stále.

Nejčastěji jste však mohli Petra potkat v lyžař-
ském areálu u hotelu SKI. Svoji kancelář měl ve 
staré, dřevem obložené „věži“, ze které od deva-
desátých let řídil novoměstský Sportovní klub. 
Z okna viděl, jak se pod jeho vedením postupně 
mění celý areál, vznikají nová zázemí, tribuny, 
střelnice a rekonstrukcí prošla i samotná budova. 
V zimě se po stadionu proháněli amatérští i profe-
sionální lyžaři, hučela rolba a večer pak sněhová 

děla vyráběla stříbřitý sníh. Sousedící hotel byl 
místem mnoha porad i posezení s přáteli.

Největší ruch samozřejmě vládl v době konání 
nejrůznějších závodů, především pak Zlaté lyže a 
Světových pohárů s účastí nejlepších lyžařských 
špiček i nejvyšších představitelů české politické 
scény. 

Situace v posledních letech života ho přiměla 
přestěhovat se do Liberce, jeho domovem však 
navždy zůstalo Nové Město na Moravě. Věřím, 
že vy, kteří jste Petra znali, si rádi zavzpomínáte 
na jeho přátelskou povahu, společenského ducha, 
smysl pro každou srandu i na jeho občasnou cho-
lerickou výbušnost a zapálení pro věc.

 Mgr. Martina Honzlová
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Výsledky Běhu Ochozou 
Na začátku října se ve Vysočina Areně konal 
tradiční běžecký závod Běh Ochozou. Trasy 
letos nově vedly i po klasických lyžařských 
tratích nad rozcestím U Buku. Závod byl 
určen pro všechny věkové kategorie - muže 
i ženy. V hlavní ženské kategorii se běžel 
závod na 6950 m. Ten ovládla Natálie Ker-
schbaummayr (32:09,7). Druhá doběhla 
Emma Francová (32:25,9) a jako třetí fi-
nišovala Linda Křetínská (38:08,8). V poli 
veteránek neměla konkurenci Daniela Reb-
mann (38:01,3). V hlavní mužské kategorii 
se běžela desetikilometrová trať. V závodě 
zvítězil Martin Bořil (37:57,2). Na stupních 
vítězů ho doprovodili Vojtěch Bořil (40:02,0) 
a Tomáš Gregor (41:41,0).  Pořadí veteránů 
ovládl Jiří Žák (41:58,0).  -mah-

Podzimní přespolní běh 
v cíli
Novoměstský atletický oddíl pořádal již 
33. ročník podzimního přespolního běhu. 
Společně s  ním se uskutečnil 24. ročník 
Memoriálu Jiřího Bláhy. Za krásného počasí 
se na startu sešlo celkem 115 běžců. Závod 
byl také součástí běžeckého poháru Kraje Vy-
sočina pro mladší a starší žactvo. V kategorii 
žen a dorostenek pokořila trať dlouhou 2 km 
nejrychleji Lýdie Brázdová (8:07), druhá 
doběhla Viktorie Kalovská (8:30) a třetí fi-
nišovala Patricie Šaclová (8:44). V ženách 
veteránkách dominovala Alena Bojanovská 
(8:32). Muži a junioři běželi závod na 6 km. 
Pro 1. místo si doběhl Zdeněk Černý (22:04). 
Na 2. místě skončil Jiří Brychta (22:28) a třetí 
byl Ondřej Rosa (22:34). V kategorii veteráni 
zvítězil Jiří Brychta (22:56).  -mah-

Ivana Koktavá se stala 
mistryní ČR 
Na začátku září hostila Ostrava MČR v at-
letice mužů a žen do 22 let. Novoměstský 
atletický oddíl měl na závodech dvě želízka 
v ohni. V hodu kladivem obsadila 8. místo 
Gabriela Bojanovská. Výkonem 47,58 m si 
vylepšila svůj osobní rekord. V oštěpařském 
sektoru pak Ivana Koktavá splnila roli jedné 
z  favoritek a hodem dlouhým 45,86 m si 
nejenže vylepšila své osobní maximum, ale 
také vybojovala mistrovský titul. 
 -mah-

Titánům sedmičkové ragby svědčí
Novoměstský ragbyový tým  se prosadil a ukončil 
sezonu skvělým pátým místem v Českém poháru 7s.
Titáni celkem odehráli 7 turnajů, z toho jeden 
pořádali na svém domovském hřišti v Petrovi-
cích. „Nejvíc se nám vryl do paměti  turnaj z 12. 
května, kdy jsme se  vydali do Sedlčan, kam jsme 
jeli v slabší sestavě kvůli různým zraněním. Ale 
kupodivu to byl jeden z nejlepších turnajů sezony, 
kde jsme dokázali vyhrát skupinu a porazit pražský 
Olymp, což je jeden z nejlepších týmů v ČR, a který 
nám to následně vrátil v dalším zápase po velkém 
souboji,“ říká Jan Novotný. Titáni i podle něj zís-
kali během této sezony respekt a 5. místo ze tři-
nácti je podle něj vynikající úspěch. „Daří se nám 
propagovat novoměstské ragby nejen obstojnými 
výsledky, ale také díky tomu, že pořádáme různé 
akce na našem hřišti,“ vysvětluje Novotný.  Na 
hřišti v Petrovicích se konal turnaj v sedmičkovém 
ragby.  „ 6. května se nám navíc naskytla obrovská 
příležitost odehrát doma zápas s týmem, který byl 
na návštěvě v České republice a přijel z kolébky 
ragby, Britských ostrovů, tým „NORTH WALES 
BARBARIANS RFC.“ Jednalo se o tým složený 

z hráčů hrajících v různých týmech v oblasti Wale-
su, převážně Chesteru a okolí. Nejlepším zážitkem 
byl nejspíše třetí poločas, kdy jsme nahlédli do kul-
tury našich návštěvníků a zahráli si s nimi i různé 
hry, jak bývá v ragby po zápase zvykem,“ dodává 
Novotný. Sezona také přinesla Novému Městu dva 
mistry ČR v ragby v kategorii U16 - Filipa Dudu 
a Lukáše Svobodu,   kteří hostovali v  brněnském 
klubu Dragon.  -red-

Titáni stále nabírají nové členy. Stačí přijít ve 
sportovním oblečení každé úterý nebo čtvrtek 

v 17:00 do areálu SOŠ  v Petrovicích.

Klidné spaní? Vrchovina 
potřebuje body 
Fotbalisté Vrchoviny se zatím krčí na spodku 
tabulky v Moravskoslezské lize.

 Po 11 zápasech mají na kontě 9 bodů a v tabul-
ce jim patří 14. místo. Na podzim si připsali 2 
výhry, 3 remízy a 6 proher se skórem 17:26. Na 
poslední Valašské Meziříčí mají náskok 6 bodů 
a od předposledního Hulína je dělí 1 bod. Pokud 
chce Vrchovina stoupat tabulkou, musí naplno 

bodovat. Do zimní pauzy zbývá odehrát ještě 4 
utkání. V říjnu proběhl domácí zápas s Hlučínem 
(21.10.) a poté následovalo venkovní představení 
na hřišti Dolního Benešova (27.10.). Před domá-
cími fanoušky letos naposledy vyběhnou naši 
fotbalisté 4.11., kdy se utkají se silným týmem z 
Kroměříže. Podzimní sezonu pak uzavře derby 
ve Velkém Meziříčí, které vypukne 11. listopadu.

  -mah-

Pumptracková dráha 
ve Vysočina Areně 
Vysočina Arena nabízí cyklistům další možnost 
vyžití. 
Během dvou měsíců tu vyrostla pumptracková 
dráha, která patří k největším v Česku. Jde o spe-
cifickou trať pro terénní cyklistiku, která rozšíří 
nabídku populárních singletracků,silničních, 
MTB a gravel okruhů. Její zprovoznění ocení 
zejména mládež a děti. Díky ní se naučí jezdit 
v terénu. Během jízdy na dráze se využívá tzv. 
pumpování a místo šlapání se jezdí nahoru a 
dolů. Trať, která vznikla na nevyužívaném místě, 
je koncipována jako okruh pro začátečníky. 

Navazují na ni však i obtížnější pasáže, tudíž bude 
výzvou i pro zkušené jezdce. Jezdit se bude po 
asfaltovém povrchu, který je bezúdržbový. Svézt 
se budete moci nejen na kole, ale také skatebo-
ardu, inline bruslích nebo dětských odrážedlech. 
Návrh tratě  i její stavbu měla na starost firma 
Dirty Parks s.r.o. Náklady se vyšplhaly do výše 2,8 
milionu korun a výstavbu podpořilo naše město a 
dvoumilionovou dotací Kraj Vysočina. Oficiální 
otevření pumptrackové dráhy je naplánováno 
spolu s tradičním otevíráním singletracků na 
začátek sezony 2019.  -mah-
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Florbalová sezona v plném proudu
Omlazený mužský oddíl vstoupil do nové sezony 
v Lize Vysočiny a má za sebou prvních 6 utkání. 
Na prvním turnaji ve Žďáře byl tým skvěle při-
praven a připsal si dvě výhry. Na druhém turnaji 
v Bystřici se však nažhavený stroj zadrhl a tým 
dvakrát prohrál. Třetí turnaj, který muži ode-
hráli v Ledči, přinesl herní zlepšení. Výsledkem 
byla remíza 9:9 a těsná prohra 5:6. Dorostenci 
se v nové sezoně spojili s týmem ze sousedního 
Žďáru a nastupují v celonárodní lize. Za sebou 
mají 6 utkání, z nichž 4 vyhráli a dvakrát odešli 
poraženi. V Orelské lize pak zvládli obě utkání. 

Starší žáci v rámci nového formátu soutě-
že zatím sbírají zkušenosti. V 6 zápasech 
si připsali 4 výhry, 1 remízu a 1 prohru. 
Tým má však velký potenciál. Domácí 
turnaje v bystřické hale čekají žáky 10. lis-
topadu a 16. prosince. Mladší žáci první 
utkání zvládli s přehledem. Elévové se 
zatím s florbalem sžívají a baví se jím. Jak 
jim to jde, se můžete sami přesvědčit 17. 
listopadu, kdy odehrají turnaj v tělocvičně 
novoměstského gymnázia. 
 Tomáš Mrázek, -mah-

Atletky těsně za postupem 
Že může být atletika i krutá, se přesvědčila družstva 
žen i juniorek. 
Oběma totiž těsně unikla možnost bojovat o lepší 
příčky. Juniorky přišly o postup mezi nejlepší na 
MČR v juniorské kategorii, které se uskutečnilo 
v Hradci Králové.  Družstvo žen pak v Pacově, kde 
se konalo závěrečné kolo II. ligy, přišlo o postup do 
baráže o I. ligu. V Hradci Králové se dařilo zejména 
Ivaně Koktové, která  v hodu oštěpem opět posunu-
la hranici svého rekordu. Nově má hodnotu 48,79 

m. Družstvo juniorek táhla i Gabriela Bojanovská, 
která vybojovala stříbrná umístění v hodu kla-
divem i v hodu diskem. V ženském výběru zazářila 
zejména Lýdie Brázdová, která vyhrála běh na 
800 m i 1500 m, bodovala v běhu na 400 m a byla 
finišmankou obou štafet. Hod kladivem ovládla 
v novém osobním rekordu Gabriela Bojanovská. 
Na tabuli zasvítilo 47,70 m. V dobré formě se před-
vedla i Vendula Šírová, která vybojovala 2. místo 
ve skoku o tyči.  -mah-

Biatlonového MS se 
v roce 2023 nedočkáme 
Naše město si na pořádání MS v biatlonu 
musí počkat. Rozhodli o tom delegáti Mezi-
národní biatlonové unie, kteří na začátku září 
rozhodli, že MS v roce 2023 se uskuteční 
v  německém Oberhofu. Poměr hlasů pro 
německé středisko byl 28:21. Do tradiční 
bašty se vrchol sezony vrátí po 19 letech. 
„Kongres pro nás dopadl nad očekávání dob-
ře. Podařilo se nám upevnit pozici a prestiž 
českého biatlonu ve světě. Nemůžeme chtít 
všechno. Německo bylo silným protivníkem 
a favoritem v kandidatuře o mistrovství 
světa. Nás může potěšit to, že jsme získali 
jednadvacet hlasů,“ okomentoval  předseda 
Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. Nové 
Město bude opět skloňováno v případě pořá-
dání mistrovství světa v roce 2024. O tom se 
bude rozhodovat v Praze, která bude hostit 
kongres unie v roce 2020. 
 -mah-

Ohlédnutí za letním 
biatlonem
Nové Město má za sebou pohádkové MS v biatlonu 
na kolečkových lyžích.
 Kromě sprintu žen slavili čeští reprezentanti 
medaili v každém závodě, do kterého nastoupili. 
Celkem vybojovali 13 cenných kovů. Všechny tři 
se povedlo získat ve sprintu mužů Michalu Krč-
mářovi, Ondřeji Moravcovi a Tomáš Krupčíkovi. 
Navíc Ondřej Moravec se stal absolutním rekord-
manem v počtu medailí na letním MS. Dařilo se i 
českým juniorům, kteří dokázali vyhrát smíšenou 
štafetu. Vůbec nejúspěšnější ale byla Marké-
ta Davidová, která pomohla ke zlatu seniorské 
reprezentaci ve smíšené štafetě a v juniorské ka-
tegorii obsadila druhé místo ve sprintu a třetí ve 
stíhačce. Neskuteční byli také diváci. Během tří 

dnů dorazilo do Vysočina Areny více než 20 tisíc 
diváků! Nebylo tak divu, že viceprezident Meziná-
rodní biatlonové unie Ivor Lehoťan po skončení 
šampionátu zářil nadšením. Zmínit je třeba také 
skvělou práci organizačního týmu. „Ukázalo se, 
že biatlon se v Česku definitivně zabydlel, dostal 
se lidem pod kůži. Jsem přesvědčen, že celé vy-
znění šampionátu bylo tou nejlepší pozvánkou 
na zimu,“ uvedl předseda Českého svazu biatlonu 
Jiří Hamza. Po posledním závodě došlo k předání 
vlajky organizátorům z běloruského Raubiči, kde 
se bude letní MS konat příští rok. To ale nezna-
mená, že by Vysočina Arena utichla. Naopak! Na 
konci září se tu uskutečnilo MČR v letním biatlonu 
(kros), závody v přespolním běhu nebo Vysočina 
Cup v běhu na kolečkových lyžích. Rok 2018 pak 
vyvrcholí Světovým pohárem v biatlonu od 20. do 
23. prosince.  Karel Halberštádt, -mah-

Čtyři tituly z MČR v běhu na kolečkových lyžích 
Liberecký Vesec ve dnech 28. a 29. září hostil MČR 
v běhu na kolečkových lyžích. 

Závody jsou vždy poslední prověrkou letní pří-
pravy a schází se zde silná konkurence z celé ČR 
a mnohdy i zahraničí. V pátek 28. září byly na 
pořadu sprinty, na které v sobotu navázaly vytrva-

lostní závody. A jak si vedli reprezentanti našeho 
klubu? Na výbornou! Tituly ve sprintu vybojovaly 
dorostenky Barbora Janíčková a Marta Slonková. 
Pro třetí místo pak dosprintoval dorostenec Ja-
kub Sládek. V nedělním vytrvalostním závodě 
si pro tituly zaběhla dorostenka Iva Vránová a 
opět zabodoval Jakub Sládek. Třetí místo pak 

připadlo Barboře Janíčkové. Ukazuje se, že pří-
prava pod novou trenérskou dvojicí Jiří Žák a Vít 
Fousek funguje bezvadně a výkonnost závodníků 
se posouvá správným  směrem. Se ziskem šesti 
medailí se SK NMNM stal nejúspěšnějším klu-
bem v dorosteneckých kategoriích.
  Jan Skřička,-mah-
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Horácká galerie Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti
 14.9.  Šimon Procházka
 14.9.  Jan Dvořák
 14.9. David Kříž
 14.9. Mikuláš Koutenský 
 14.9. Tomáš Samek
 26.9. Emma Kunstmüllerová
 29.9. Ella Smetanová
 1.10. Alex Černý
 2.10.  Johana Kubická
jubilanti
 2.10. Ing. Zdeněk Petr  85 let 
 4.11. Ing. Jana Fialová  80 let 
 6.11. Libuše Kalinová   86 let
 13.11. Josef Brychta   92 let
 19.11. Josef Mareček   80 let
 20.11. Zdenka Švandová 87 let
 20.11. Marie Veselská 80 let 
 21.11. Jan Pejchal   75 let
 25.11. Miloslava Mokrá 80 let 
 26.11. Jaroslava Ondráčková 85 let
 27.11. Jaroslav Laštovička 85 let 
 29.11. Antonín Janda 85 let
manželství
 8.9. Hana Tlustošová, Tomáš Vítek
 22.9. Iva Krakovičová, Pavel Bublák
 22.9. Jana Kociánová, Lukáš Müller
 6.10. Renata Trojanová, Ondřej Zelený
úmrtí
 20.9. Zdeněk Spurný (Nové Město 1939)
 20.9. Petr Kovařčík (Nové Město 1951)
   22.9. Jaromír Karásek (Dlouhé 1954)
 25.9. Miroslav Kratochvíl (Nové Město 1945)
 27.9. Jaroslava Kuželová (Žďár nad S. 1942)
 27.9. Naděje Šádová (Praha 1936)
 30.9. Libor Staněk (Slavkovice 1964)
 3.10. Marie Pavlíková (Nové Město 1937)
 6.10. Miroslav Zelený (Tři Studně 1944)
 7.10. Otakar Bendák (Nové Město 1957)
 9.10. Karel Svoboda (Nové Město 1974)
 12.10. František Mach (Nové Město 1942 )
 13.10. Božena Míčková (Nové Město 1930)
 

13.11.1938  zemřel  v Olomouci Bohuslav Kozák,  malíř, 
80. výročí úmrtí
15.11.1988 zemřel v NMnM Zdeněk Šimek, chemik,
sš pedagog, autor knih o rybaření, 30. výročí 
úmrtí (narodil se 27.10.1907 ve Slavkově u Brna)
17.11.1888 narodil se v NMnM Jaromír Nečas, národo-
hospodář, politik, publicista, 130. výročí narození 
(zemřel 30.1.1945 v Anglii)
22.11.1923 narodil se v Bobrové Antonín Smažil, 
akademický malíř, 95. výročí narození (zemřel 
5.10.2011 v Bratislavě)

3. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
4. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
10. 11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové 
Město na Moravě, 566 618 060
11. 11. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové 
Město na Moravě, 566 618 060
17. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
18. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
24. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
25. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545

Služby se mohou měnit. Aktuální informace naleznete 
na stránkách novoměstské nemocnice 
www.nnm.cz.

Vzpomínky a poděkování  přijímáme 
v Informačním centru na Vratislavově náměstí.  
Uzávěrka prosincového čísla je 15. listopadu. 

Otevřeno každý den kromě pondělí a státních 
svátků od 9 do 17 hodin. 

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:

Z díla Jana Štursy - obměněná expozice novoměst-
ského rodáka
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. 
Za svobodu! (15.5.–31.12.) Výstava k  výročí 
vzniku ČSR pod záštitou hejtmana Kraje Vyso-
čina MUDr. Jiřího Běhounka.
25 let české známkové tvorby 1993–2018 
(8.11.–16.12.) - výstava známek od vzniku České 
republiky, tj. od roku 1993 do roku 2018. 
Konstantin Korovin/Jindřich Štreit – Japonsko 
(15.11.–31.12.) - výstava fotografií českého 
cestovatele a historika umění Konstantina Ko-
rovina a dokumentárního fotografa a pedagoga 
Jindřicha Štreita na společné téma - Japonsko.

PŘIPRAVUJEME: 
8. 11. 2018 v 17:00
25 let české známkové tvorby 1993–2018 
Vernisáž výstavy v Malé galerii

15. 11. 2018 v 17:00
Konstantin Korovin/Jindřich Štreit – Japonsko 
Vernisáž výstavy v podkroví Horácké galerie

18. 11. 2018 v 15:00
Kraj návratů a loučení 
Křest nové knihy Věry Rudolfové

30. 11. 2018 v 19:30
Hastrman
Promítání českého filmu režiséra Ondřeje 
Havelky na motivy stejnojmenné knihy Miloše 
Urbana. 
V hlavních rolích K. Dobrý, S. Zmrzlá, J. Lábus 
a další. 
Vstupné: 80 Kč 

8. 12. 2018 v 17:00
Barokní Vánoce  s Novocantem  a Castello in Aria

Pro bližší informace sledujte webové stránky a 
facebook Horácké galerie.

Těšíme se na vás v Horácké galerii.

Klub seniorů

Vzpomínka

5.11. Zájezd do MDB na muzikál BIG. Cena pro 
členy Klubu seniorů 500 Kč, host 530 Kč. Odjezd 
v 16.45 od nádraží, zastávky u KD a Jednoty. 
Přihlášky u pí. Hnízdilové, tel. 737 132 415.  
12.11. Putování po Chile. Beseda s dr. Kucharčíkovou 
a Ing. Salaquardou. Jídelna DPS 15–17 hod.
19.11. Bowling Penzion Vrchovina 14–16 hod.
26.11. Kavárnička - volná zábava. Jídelna DPS 
15–17 hod.  

Mateřské centrum Lístek
Mateřské centrum Lístek – listopad 2018
Pondělky - otevřené herny s volným programem 
od 9.00 hod., vstupné 20 Kč
 Úterky - s různorodým programem od 9.30 hod., 
vstupné 50 Kč, vede Zora Janebová, Jaroslava 
Nováková
6.11. Keramika
13.11., 20.11., 27.11.   Hrajeme si s Jájou
Trdlohrátky budou probíhat od ledna 2019.

Dne 3. listopadu tomu bude 
už pět let od chvíle, kdy nás po 
dlouhé a těžké nemoci opustil 
MUDr. Vladimír Šmarda. Dě-
kujeme všem, kdo ho měli rádi 
a v dobrém na něj vzpomínají.

 Rodina
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Minibazar

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Město hledá úředníka odboru stavebního a 
životního prostředí MěÚ, agenda stavebního 
úřadu, bližší informace na www.nmnm.cz. Na-
bízím doučování matematiky a angličtiny pro 
základní, střední školu nebo i při problémech z 
matematiky na vysoké škole. Tel.: 723 357 959 
Prodám český česnek - modrý paličák, cena 150 
Kč/ kg. Dále prodám českou cibuli na uskladnění. 
Tel.: 720 102 472 Doučím anglický jazyk žáky 
a studenty. Levně. Tel.: 720 243 863 Prodám 
kmeny třešně ptačí. Tel.: 732 938 904 Penzion 
U Martina bude mít každý víkend od 1. listopadu 
do 17. prosince zvěřinové hody. Prodám brutar, 
objem 80 l, starší, zachovalý. Cena dohodou. Tel.: 
776 592 340 Hledám k pronájmu (pozdější kou-

pě možná) zahrádku v Novém Městě na Moravě, 
popř. blízkém okolí.Tel.: 606 787 258 Prodám 4 
traverzy d.,5 m, š. 18 cm a stropní desky d. 150 
cm, š. 30 cm. Tel.: 722 062 325 Prodám kuchyň-
ský kredenc z období první republiky, velmi pěkný 
a zachovalý. Tel.: 736 208 627 Najmu nebo kou-
pím garáž v NMNM. Tel.: 739 148 916 Prodám 
pultový mrazák Zanussi 2FC 21400WA, objem 
210 l nový, nepoužitý. Původní cena 6700 kč, nyní 
4000 kč. Tel.: 608 155 937 Prodám 10 ks obrázků 
na skle – repliky s náboženskou tématikou. Při 
odběru celku – BONUS. Vhodný vánoční dárek. 
Tel. 566616075 Daruji do dobrých rukou krásné-
ho černého kocourka. Stáří 3 měsíce.  Tel.: 566 
616 225 Mladá rodina koupí zahrádku v NMNM. 
Tel.: 776 016 182 Hledám k pronájmu zahrádku 
v NMNM. Tel.: 606 787 258 Prodám parcelu ve 
Vříšti. Tel.: 732 668 074

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 13. října uplynul rok, 
co nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 
pan Pavel Kliment. S lás-
kou vzpomínají manželka, 
synové Pavel a Petr s rodi-
nami.

Kdekoliv jsi, budeš-li na-
slouchat, najdeš nás ve-
dle sebe. Dne 8. listopa-
du uběhne již 25 let, kdy 
náhle odešel od všeho, co 
měl rád, náš skvělý táta a 
manžel, sportovec a trenér 
pan RNDr. Jiří Bláha. Bílá 

stopa osiřela. S láskou vzpomínají a nikdy ne-
zapomenou rodina a přátelé.

Letos jsou to již 3 roky, co 
nás opustil drahý dědeček 
tatínek a manžel Ing.  Ja-
romír Brett. S láskou vzpo-
míná manželka s rodinou.

Dobrý člověk nikdy neze-
mře, v srdcích těch, kteří 
ho měli rádi žije dál. Rok 
za rokem se v nenávratnu 
ztrácí, vzpomínky na Tebe 
se stále vrací. Dne 21. září  
jsme vzpomněli smutné 25. 
výročí, co nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Pavel 
Kubec z Nového Města na Moravě. S úctou a lás-
kou vzpomíná manželka Zdeňka, dcera Zdeňka s 
rodinou, syn Pavel s rodinou a vnoučata.

Tak letí ten čas, co ztichl 
Tvůj hlas, vzpomínky na 
Tebe zůstaly jen a ty se 
vracejí den co den. Dne 
22. prosince uplyne 8 let 
od úmrtí paní Marie Ně-
mečkové z Nového Města 
na Moravě. Vzpomínají 

dcera Lenka a syn Jiří s rodinou. 12.10.

Vzpomínka

Dne 14. listopadu uplyne 
rok, kdy náhle odešel pan 
Vladimír Petr. Stále s lás-
kou vzpomíná manželka 
Eva s celou rodinou.

Loučení žádné, nezbyl Ti 
čas. Dne 11. listopadu to 
budou už 4 roky, kdy náhle 
odešel pan Pavel Skalník. 
Vzpomíná manželka a děti 
s rodinou.

Vzpomínka

Dne 15. října uplynulo 10 
let od úmrtí našeho mi-
lovaného bratra, švagra a 
strýce pana Leoše Sušila. 
S láskou vzpomínají sou-
rozenci s rodinami.

Vzpomínka

Dne 13. prosince uplyne 10 
let od úmrtí naší milované 
maminky, babičky a praba-
bičky paní Jiřiny Sušilové, 
která by se v listopadu do-
žila 90 let. S láskou vzpomí-
nají děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 16. listopadu tomu 
budou 3 roky, co nás ná-
hle opustil Michal Zajíček 
z Radňovic. Stále vzpo-
mínají syn David s  ma-
minkou, bratři, rodina a 
manželka.

Blahopřání

Po srpnové okupaci 
1968, po týdenním 
pobytu v roztříštěné 
Praze, ve vlastnoručně 
uháčkovaných sva-
tebních šatech, se dne 
26. 10. 1968 Marta a 
Miloš Buřvalovi roz-

hodli jíti společnou cestou životem. Jejich ano 
jim požehnal senior Václav Kejř. Možná neměli 
vše, jen jeden druhého, proto jim nic nechybí. 
Štěstí a zdraví jim přejí Daniela a Miloš s rodinou.

Vzpomínka

Je těžko najít útěchy, 
když bolest nedá spáti. 
Dítě tak náhle ztracené 
nikdo nenavrátí. 
Dne 10. září uplynul rok, 
co nás opustil náš mi-
lovaný syn, bratr a vnuk 

Libča Čejka. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
rodiče, sestra Lucinka a rodina. 
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Listopadový koncert pro cembalo a housle
Jedna z nejznámějších osobností nastupující gene-
race hráčů na cembalo Jiřina Dvořáková Marešová 
a houslový virtuóz Jiří Sycha se v listopadu před-
staví v Novém Městě na Moravě. 

Oba hudebníci se zaměřují především na in-
terpretaci staré hudby a oba jsou také výbornými 
improvizátory. Jejich společné vystoupení bude 
zaměřené především na provedení barokní a 
klasicistní hudby. Koncert se koná v neděli 
18. listopadu od 18:00 hodin v novoměstském 
evangelickém kostele. Vstupné 100 Kč, děti do 
15 let a ZTP 50 Kč.
Jiřina Dvořáková Marešová - cembalo
Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních 
festivalech (Smetanova Litomyšl, Teatrum Kuks, 
Festival barokních umění Český Krumlov, Český 
varhanní festival apod.). Je také vyhledávaným 
komorním hráčem na cembalo. Spolupracuje 
s vynikajícími sólisty a s významnými hudební-

mi tělesy (Collegium Marianum, Musica Florea, 
SOČR ad.). Účastní se společných uměleckých 
projektů s divadelními soubory (např. Národní 
divadlo, Vinohradské divadlo atd.), tanečníky, 
výtvarníky a soudobými hudebními tvůrci.

Jiří Sycha - housle
Na konzervatoři v Kroměříži vystudoval hru na 
barokní housle a provozovací praxi staré hudby.  
Po absolvování tohoto oboru se Jiří Sycha vrátil 
do Čech a snaží se předávat svůj pohled na hudbu 
jako učitel ZUŠ v Táboře a při svých koncertech, 
ať už jako houslista nebo příležitostně i dirigent 
táborského Komorního orchestru Bolech. Jeho 
profesním zájmem zůstává barokní a klasicistní 
hudba, ve volném čase se věnuje kompozici. Do-
dnes složil asi 30 opusů.
Koncert je součástí oslav 100. výročí vzniku 
Českobratrské církve evangelické. Úvodní slovo 
Vladimír Zikmund, synodní kurátor. Koncert podporují ČCE a Nové Město na Moravě. -red-

Křest nové knihy Věry Rudolfové
Už šestou knihu věnovanou osobnostem kulturního 
života Českomoravské vysočiny napsala spisovatelka 
a novinářka Věra Rudolfová. 

Publikace má název Kraj návratů i loučení a ob-
sahuje 26 medailonků. „Chci čtenářům přiblížit 
životní příběhy méně známých nebo téměř zapo-
menutých osobností, především z Novoměstska,“ 
říká Věra Rudolfová. „Patřil mezi ně například 
František Procházka, který byl v letech 1895 až 
1901 profesorem na reálce v Novém Městě na Mo-
ravě. Málokdo však o něm ví, že byl také spisova-
telem. Pod pseudonymem Franta Župan napsal 
mj. humorný román pro děti Pepánek nezdara. 
Téměř zapomenutý je novoměstský rodák Josef 
Kalda. Byl autorem libreta k opeře Jaroslava Křičky 
Ogaři, která měla světovou premiéru 7. září 1919 
v Novém Městě na Moravě.“ 
K  dalším osobnostem, které připomíná Věra 

Rudolfová v nové knize, patřil inženýr Jaroslav 
Havlíček. Byl režisérem, dramaturgem i hercem 
spolku Horák. V mladých letech si dokonce zahrál 
na scéně Národního divadla v Praze. Rodákem 
z Nového Města na Moravě byl doktor Jaroslav 
Ondráček, přední znalec moderní angličtiny. 
Čtenáři se také dozvědí, proč je u vchodu do Jur-
kovičovy vily v Brně plastika sochaře Jana Štursy 
nebo jaký vztah měl k Novému Městu na Moravě 
akademický sochař Vlastimil Večeřa. Autorka 
věnuje v nové knize pozornost i umělcům, kteří 
na Vysočině hledali a našli tvůrčí inspiraci. Byla 
to například akademická malířka Helena Chvoj-
ková, která s rodinou často pobývala ve Svratce a 
Sněžném. Do obce Borová rád jezdil malíř Her-
bert Masaryk. Publikace Kraj návratů i loučení 
vychází v nakladatelství TVÁŘE, s.r.o. ve Žďáře 
nad Sázavou.  Finanční podporu na vydání této 
knihy poskytlo město Nové Město na Moravě a 

Syndikát novinářů. 
Křest nové knihy Věry Rudolfové se uskuteční v ne-
děli 18. listopadu v 15 hodin v podkroví Horácké 
galerie v Novém Městě na Moravě. Knihu uvede 
Mgr. Vít Křesadlo. Skladby klasické i populární 
hudby zahraje na klavír Marek Peňáz, student 
Konzervatoře v Brně.

 -red-

Horácké muzeum zve
 na výstavu
Do 2. prosince můžete v muzeu zhlédnout vý-
stavu 100: Momenty z novoměstské historie. Ná-
vštěvníky čeká množství zajímavých fotografií, 
politických, volebních a dalších plakátů, vyhlášek 
a propagandistického materiálů a dokumentů 
z kulturní a sportovní historie našeho města v 
uplynulých sto letech. Více informací naleznete 
na webových stránkách muzea www.hm.nmnm.cz

 -red-

Vychází kniha Nové Město 
na Moravě včera a dnes
Od konce října se můžete těšit na novou knihu 
Nové Město na Moravě včera a dnes. Naklada-
telství TVÁŘE tak navazuje na oblíbený formát 
porovnávání dobových a současných fotografií 
s textovým komentářem. Autorem fotografií pro 
novoměstskou verzi je stejně jako u předchozích 
knih "včera a dnes" fotograf Milan Šustr, au-
torkou textů je Kateřina Skalníková z Horácké-
ho muzea. Kniha představí 57 dvojic fotografií 
"včera a dnes", které nabídnou známé i méně 

známé pohledy na Nové Město na Moravě. Pu-
blikace bude k prodeji na tradičních místech, v 
knihkupectví a v informačním centru.  -red-
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Spolubál 2018
I letos se v Novém Městě koná Spolubál. Společná 
plesová veselice novoměstských spolků a sdružení. 
Kromě nich je ale samozřejmě srdečně zvána i ve-
řejnost. 
Bál se koná 9. listopadu od 19:30 v kulturním 
domě. Jako každý rok má i ten letošní Spolubál 
ústřední téma, a tím jsou škrabošky. Pokud tedy 
máte nějakou doma, nezapomeňte ji vzít s sebou.
Vstupné je 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na 
místě. Hrát bude Big Band Chrudim (swing) a 
Zelená pára (rock). Kromě tance se můžete těšit 
také na kavárnu s klavíristou, fotokoutek, soutěže 
o ceny, stylovou výzdobu a především báječnou 
společnost lidí z novoměstských spolků. 

Spolubál pořádají:
Sdružení Krajina se zabývá praktickou 

ochranou přírody. Léto trávíme v mokřadech a 
bažinách, jež se snažíme kosením udržet ve stavu 
příznivém pro růst vzácných rostlin a živočichů. 
S podzimem přichází změna - budujeme tůně 
pro žáby a čolky či vysazujeme stromořadí do 
volné krajiny. V zimě pak vymýšlíme a chystáme 
projekty na obnovu zanedbaných koutů přírody. 
Jedním z nich je například Hrnečnice nedaleko 
novoměstského Koupaliště, sloužící zároveň 
jako přírodní učebna pro děti z místní základky. 
Děláme toho zkrátka fakt hodně, ale naštěstí 

v tom nejsme sami. Velmi si ceníme jakékoliv 
spolupráce s našimi členy i s místními lidmi - bez 
nich by to nešlo! 

Domácí hospic Vysočina poskytuje odbornou 
pomoc a podporu nevyléčitelně nemocným lidem 
a jejich rodinám v okresech Žďár nad Sázavou a 
Jihlava. Naším cílem je umožnit lidem umírat 
doma, v přítomnosti svých blízkých. Nabízíme 
také odlehčovací služby a provozujeme půjčovnu 
zdravotnických pomůcek. 

Klub seniorů organizuje každý týden jednu 
zajímavou akci pro své členy. Zapojujeme se i do 
akcí, které pořádá město nebo jiné organizace. 
Nejoblíbenější jsou poznávací zájezdy i zájezdy 

do divadla, zajímavé besedy, 
hudební akce, merendy atd. 
Rádi si zazpíváme, někdy i 
zatančíme. Trošku nás mrzí, 
že řada lidí ví, jak bychom 
svou práci měli dělat lépe, 
ale sami ruku k dílu nepři-
loží. 

Lysina lenina vznikla 
spoluprací skupiny lidí, kteří 
měli zájem nejen přijímat, 
ale také aktivně připravovat 
kulturní programy, které běžně v regionu Novo-
městska žádné instituce nenabízely. Občané 
sdružení ve spolku Lysina lenina se pokoušejí 
připravovat akce nenásilně originální, v běžné 
nabídce chybějící, nikoliv ovšem hraničící či hru 
ničící, ale akce veskrze přívětivé, neagresivně 
energické a nevtíravě milé. Našimi hlavními 
zbraněmi v oblasti kultury jsou hudební a diva-
delní festivaly, pořádání samostatných koncertů 
a podobné taškařice. 

Maracaibo je spolek věnující se pořádání 
stanových táborů pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ. 
Asi před 20 lety se dala dohromady parta bláznů, 
kdy studenti si odkládají zkoušky, dospělí vybírají 
dovolenou, živnostníci pozastavují své podnikání, 
a to vše proto, aby odjeli tábořit do přírody. Pro 
všechny z nás je tábor silnou srdeční záležitostí 
a představa opustit ten svět je nemožná. Kaž-
dý rok se snažíme dětem zprostředkovat 14 dní 
v táborovém prostředí bez elektřiny a jiných vy-
možeností dnešní doby. Na tom si zakládáme!

Novoměstské sociální služby poskytují již 22 
roků pečovatelskou službu osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotní-
ho postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné 
osoby. Posilujeme tak jejich schopnosti setrvat 
co nejdéle ve svém domácím prostředí.  Od roku 
2016 nabízíme pobytovou odlehčovací službu. 
Nabízíme čas na odpočinek a načerpání nové 
síly pro osoby, které o někoho doma pečují. Na-
bízíme také programy pro aktivní život seniorů 
- Univerzitu třetího věku, letní školu seniorů - 
přednášky, cvičení a testování paměti, program 
výtvarné dílny.

Portimo provází člověka v nepřízni živo-
ta. Podporuje ho, aby mohl obtížnou situaci 
zvládnout vlastními silami. Hledá a nabízí nová 
řešení problémů jednotlivým lidem i širší komu-
nitě, a proto je nepostradatelným partnerem pro 
své okolí. Jsme spolehlivou organizací s tvůrčím 
a sehraným týmem pracovníků. Poskytujeme pět 
sociálních služeb: Ranou péči, Osobní asistenci, 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
a Občanskou poradnu. Součástí naší práce jsou i 
preventivní programy Centra prevence CéPéčko 
a realizace dobrovolnictví. Jsme tu pro vás. 

Royal Rangers je mezinárodní křesťanská 
organizace pro děti a mládež. Naším cílem je 
nabídnout dětem možnost prožít opravdové 
dobrodružství a najít skutečné životní hodnoty. 
Zaměřujeme se hlavně na život v přírodě (tá-
boření, poznávání a ochrana přírody), zdraví 
(základy bezpečnosti a poskytování první po-
moci, zdravý život bez závislostí), sociální ob-
last (úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším, 
odpovědnost, sebeovládání, přátelství), základní 
principy křesťanství shrnuté do zlatého zákona 
RR, které zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, 
aby oni dělali mně.“ 

Atletický oddíl TJ Nové Město na Moravě 
vychovává špičkové atlety, kteří se prosazují v nej-
vyšších soutěžích a neztrácejí se ani v meziná-
rodní konkurenci.

Pod vedením dua Petr Hubáček ml. a st. vy-
chovává oddíl desítky dětí od 5 let k všestranné-
mu a zdravému pohybu, který jim následně oteví-
rá dveře k různým sportovním specializacím nebo 
alespoň „sportovnímu“ pohledu na život. 

Atletický oddíl pořádá každoročně několik zá-
vodů v katastru města, v říjnu proběhl tradiční 
přespolní běh u Koupaliště a výběh na Kaplisko, 
další seriál místních závodů čeká atlety na jaře. 

Zimní období je časem tvrdé kondiční přípravy, 
ale i regenerace a společenských událostí, mezi 
které patří například i Spolubál.

Spolek novoměstských včelařů je společen-
ství lidí různých povolání a zájmů, které spojuje 
láska a obdiv nejen ke včelám, ale i k přírodě 
samotné. Jen za rok 2018 buď sami vysázeli nebo 
zorganizovali výsadbu bezmála 3000 různých 
stromů a keřů na Novoměstsku. Naše snaha o 
zapojení dětí do práce se včelami v našich vče-
lařských kroužcích, v Bobrové, Řečici a Novém 
Městě na Moravě je příslibem zachování včel do 
budoucnosti. -red-
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Zmizelé Nové Město
Počátky fotografování na Novoměstsku
Historka o tom, jak někdy ke konci 19. století 
proběhlo na Rokytně první fotografování, se 
v Novém Městě traduje řadu let. Sám jsem ji kdysi 
slyšel od svého otce, jenže podrobnosti jsem už 
dávno zapomněl. Historku ale také zapsal písmák 
Petr Šír-Tovara a čirou náhodou jsem na ni v jiné 
souvislosti nedávno narazil. To mi vzpomínku 
na otcovo vyprávění oživilo. Protože shodou 
okolností naše hledání zmizelého Nového Města 
zrovna zabrousilo do sféry filmu a fotografií, na-
padlo mě využít této příležitosti a o historku se 
podělit s našimi věrnými čtenáři. 

Tkadlec Jan Mareš z čp. 254 na dnešní Brněn-
ské ulici se oženil s dcerou tkalce Procházky 
(říkalo se jim Ferdinandovi) z čp. 160 na ulici 
Malé. Měli syna Jana, který se ale nevyvedl. Také 
se vyučil tkalcem, ale tkalcovina mu nevoněla. Po-
dařilo se mu dostat do panské služby, kde sloužil 
jako dráb u důchodenského úřadu. Za manželku 
si vzal dceru Františka Sanktuse Josefu z čp. 315 
na dnešní Brněnské ulici. Pro Jana Mareše to byl 
sňatek výhodný, věno nevěsty činilo 200 zlatých. 
Podle Petra Šíra to byl ale lump a vyženěné věno 
brzy promarnil. Pak ale dostal strach, že bude 
z panské služby vyhnán, a tak raději odešel do 
Brna, kde „dělá ožralu a pobudu“. Jeho žena 

zůstala s dětmi sama a od vrchnosti pak dostávala 
pro děti výslužné, dokud nedorostly, a ona měla 
tři zlaté měsíčně a devět metrů dříví ročně. 

V panské službě býval Mareš vysílán „do hor“ 
stran upomínání splátek pachtovného z  pro-
najatých pozemků. Jeho obliba karbanu a pití 
ho pokaždé donutila vymést při svých cestách 
každou hospodu, kolem které šel. Jednou takhle 
kráčel služebně přes Rokytno a tamější hospodu 
také neodolal navštívit. V hospodě bylo tenkrát 
hodně hostů a bylo tam veselo a také u jeho stolu 
panovala družná zábava. Mareš s sebou nosíval 
velkou kabelu, ve které měl ten svůj „ouřad“. 
Po nějaké době zvítězila u sousedů zvědavost a 
padl dotaz, cože to v té kabele má. Mareš na to 
povídá: „Mám tam fotografický aparát, a kdyby 
ráčili chtíti, tak jich vyfotografuju!“ Jeho nabídka 
vyvolala všeobecné nadšení, fotografovat se chtě-
li všichni! Mareš je proto poslal domů, aby se 
slušně oblékli. Když se vrátili, začal je v šenkovně 
rovnat, aby byl „obrázek vkusný“! Zvěst o foto-
grafování se po Rokytně rychle rozkřikla, a tak 
přišli i někteří sedláci. Mareš jim sice říkal, aby 
mezi ostatní nechodili, ale bylo to marné. Také 
oni planuli touhou nechat se zvěčnit, a tak jim 
nakonec ustoupil a postavil k ostatním. 

Mareš si mezitím nechal přinést plachty a ve 
dveřích šenku si postavil jakousi zástěnu, takovou 
boudku pro fotoaparát, která měla vepředu otvor 
zahalený rouškou. Pak poučil přítomné, že uvnitř 
má postaven fotoaparát, a až je vyzve, nesmí se 
nikdo hýbat a všichni se musí upřeně dívat do ot-
voru. Poté vstoupil do budky a začal s přípravou. 
Plachta se zavlnila a vzápětí následovala výzva: 
„Upřeně se dívejte a nehýbejte se!“ Rozhostilo 
se napjaté ticho, rouška spadla a všichni upřeně 
hleděli do odhaleného otvoru. Po chvíli jim ale 
začalo docházet, že tady něco nehraje, že to, na 
co upřeně zírají, není fotoaparát, ale Marešova 
holá zadnice. Nato se ozval řev a rachot kácených 
židlí. Všichni se hrnuli ke dveřím, aby Mareše 
polapili a ztrestali. Ten už na nic nečekal, natáhl 
kalhoty, sebral ouřad a vzal do zaječích! Úspěšné-
mu odchytu „fotografa“ zabránila nečekaná pře-
kážka. Všichni se nahrnuli ke dveřím, ale v nich 
stála Marešova boudka. Chvíli to trvalo, než si 
rozezlení Rokytňáci proklestili cestu ven. Když 
konečně vyběhli před hospodu, byl už „fotograf“ 
Mareš fuč. To ho zachránilo od pohromy, protože 
jinak by mu Rokytňáci ten jeho „fotoaparát“ zcela 
jistě notně pochroumali!

 Jaromír Černý

O fotografiích a fotografech
Slovo fotografie je původem řecké a znamená kres-
lení světlem. Obrázky nakreslené světlem jsou 
v tom našem hledání zmizelého Nového Města 
velice vítaným zdrojem poznání. Jsou totiž těmi 
nejspolehlivějšími pamětníky. Lidská paměť za-
pomíná, pamětníci umírají, ale fotografie si paměť 
udrží. Fotografie ale nevznikne jen tak sama od 
sebe, na svět ji musí přivést fotograf! 

Fotografování se začalo více šířit na počátku 
dvacátého století, kdy už začínalo být cenově 
dostupnější. Tehdy byly fotoaparáty velké, mu-
sely stát na stativu a fotografovalo se na skleněné 
desky. Zachytit pohyb nešlo. Z této doby známe 
ateliérové rodinné fotografie, které mnozí z nás 
doma ještě stále opatrují. Jsou to fotografie pod-
lepené silným kartonem, na jejichž líci spočívají 
podobizny prarodičů a na rubu se hlásí firma, kte-
rá fotografii pořídila. V Novém Městě fotoateliér 
dlouho nebyl, a tak se jezdilo jinam, nejblíže to 
bylo do Žďáru. 

Na letošní slavnosti Nova Civitas jsme si připo-
mněli návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v našem 
městě v roce 1928. Fotografie z Masarykových 

návštěv pěkně dokumentují 
technický pokrok, kterým 
prošlo fotografování za dva-
cet let. První návštěva T. G. 
Masaryka v Novém Městě na 
Moravě se totiž uskutečnila 
v srpnu roku 1906. Masaryk 
tehdy promluvil na náměstí. 
Z jeho návštěvy se zachovala 
jediná fotografie, pořízená 
nejspíš z okna hotelu Filipi 
na protější straně náměstí. 
Fotografie byla pořízena na 
skleněnou desku. Lidé na-
slouchali Masarykovi a stáli, 
takže fotograf neměl potíže 
scenérii zachytit. Návštěva 
Masaryka v roce 1928 dokla-
duje značný pokrok techniky 
fotografování. Fotoaparát už 
nepotřeboval stativ, skleně-
nou desku nahradil svitek fil-
mu a pohyb ve fotografované 

Návštěva T. G. Masaryka v Novém Městě na Moravě v roce 1906, 
tábor lidu na náměstí
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Zadní strana staré rodinné 
fotografie

 Návštěva T. G. Masaryka v Novém Městě na Moravě v roce 1928, odchod ze sokolovny po obědě

scenérii už nevadil. O tom svědčí fotografie, na níž 
odchází Masaryk s doprovodem ze sokolovny, kde 

hosté poobědva-
li. Na snímku 
vlevo je filmař 
firmy ELEKTA 
– JOURNAL 
Praha, která ces-
tu Masaryka po 
Horácku doku-
mentovala, a 
najdeme tam 
také jednoho 
fotografa se zr-
cadlovkou. Au-
tory těchto foto-
grafií neznáme. 
V červnovém 
Novoměstsku 
jsme vzpomenu-
li fotografa Emi-
la Srnského. Ten 
sice prezidenta 
Masaryka v 

Novém Městě 
tehdy nestihl vy-
fotografovat, ale 

podařilo se mu to v Brně. Jeho syn Jan vzpomíná, 
jak jim otec o tom vyprávěl. Tehdy se v Brně učil 
v Americké domovině v Králově Poli fotografem. 
Spolu s ním se tam také učil známý žďárský foto-
graf Vilém Frendl. Oběma frekventantům se na-
skytla možnost fotografovat prezidenta Masaryka 
při jeho návštěvě Výstavy soudobé kultury v Brně, 
kterou využili. Na zážitek, jak jim oběma Masaryk 

podal ruku, vzpomínal celý život.
Fotografie jako dokument doby má pro his-

torii jedinečnou cenu. Její vypovídací hodnota 
se mnohonásobně zvýší, pokud známe datum 
pořízení, popis snímku a autora. Malíři svá díla 
signují, ale amatérští fotografové si s tím hlavu 
nelámali. Většinou pořizovali rodinné snímky, ale 
ty nás nezajímají. U mnoha fotografií proto už au-
tora neznáme, a mnoho fotografií tak přišlo vniveč. 
Žili tu mezi námi ale také fotografové, kteří si byli 
vědomi dokumentační hodnoty fotografie pro bu-
doucnost a své snímky archivovali a popisovali. 
Mnozí pamětníci si vzpomenou na pana Fran-
tiška Brázdu, který se dlouhé roky obětavě staral 
o vitrínu „Poznejme naše houby“, která bývala 
na štítové stěně domu U Salvátora. Pan Brázda 
zanechal svým potomkům pěkné album fotografií 
Nového Města s popiskami. Velkým fotografem byl 
pan Jaroslav Beneš, 
na kterého již vzpo-
mínal jeho zeť 
Jiří Koukal. Foto-
grafováním se také 
zabýval profesor 
novoměstské reálky, 
akademický malíř 
Alois Podloucký 
a uměnímilovný 
děkan Matěj Müller. 
Milou připomínkou 
jeho fotografických 
aktivit je obrázek, 
na kterém ho za-
chytil jeho přítel 
Karel Němec, jak se 

zaujetím umělce fotografuje zimu ve Vlachovicích. 
Není možné si na všechny nadšené novoměstské 
fotografy vzpomenout a vyjmenovat je. Vznikl by 
dlouhý seznam, který by stejně nebyl kompletní.

Díky nástupu digitálních technologií se dnes 
fotografování stalo masovou zábavou. Mobilní te-
lefon s vestavěným fotoaparátem má skoro každý a 
fotografuje se skoro všechno. Mezi touto záplavou 
se fotografie s dokumentační hodnotou ztratí. 
Digitální technologie sice umožňuje archivovat 
mnoho fotografií, ale kdo se má v té spoustě balas-
tu vyznat! Čeho je moc, toho je příliš. Doufejme, že 
jsou mezi námi stále nadšenci, kteří systematicky 
pořizují a archivují obrázky mizejícího Nového 
Města.

 Jaromír Černý

Děkan Matěj Müller fotografuje zimu ve Vlachovicích
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www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

e-mail: okna@pks.cz

OKNA  
PROVĚŘENÁ 
VYSOČINOU
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Otevíráme nový provoz
od listopadu 2018

+ 

náborové

příspěvky

pozice

technolog výroby

seřizovač CNC strojů

operátor výroby

správce IT sítě

quality engineer

vedoucí nákupu

referent zákaznického servisu

náborový
příspěvek

50 000,00 Kč

35 000,00 Kč

20 000,00 Kč

25 000,00 Kč

30 000,00 Kč

40 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Nabízíme zajímavé pracovní pozice

Více na www.adoz.cz/kariera
566 591 911 Svět v pohybu. Svět
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2

4 999 Kč 

Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA FABIA, RAPID a CITIGO.

ŠKODA OCTAVIA TRUMF

419 000 Kč
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listopad výstava Jan Štursa - Akty Horácká galerie

listopad výstava Za svobodu! - výstava ke 100. výročí vzniku ČSR Horácká galerie

do 2.12. výstava 100/Momenty z novoměstské historie Horácké muzeum

do 4.11. výstava Jan Dočekal - Librorum aeternum / Knihy navždy Horácká galerie

do 4.11. výstava Vladimír Houdek - malba Horácká galerie

2.11. 18:00 beseda 10 let dobrého cestování v Malém Tibetu kulturní dům

3.11. 17:00 divadlo Hostina Jaroslava Duška - zábavný a poučný večer kulturní dům  

3.11. 8:00 trh Bleší trh kulturní dům  

4.11. 14:00 sport SFK Vrchovina vs. SK HS Kroměříž NMNM

4.11. 18:00 divadlo DlouŠiBy - pohádka kulturní dům  

5.11. 16:30 občanské Ustavující zastupitelstvo NMNM MěÚ

6.11. 19:00 kino Jan Palach, drama ČR 2018 kulturní dům  

7.11. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům  

8.11. 17:00 vernisáž 25 let české známkové tvroby Horácká galerie

9.11. 19:30 bál Spolubál - ples novoměstských spolků kulturní dům  

10.11. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám.

14.11. 19:00 kvíz Chytrý kvíz kulturní dům

15.11. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům  

15.11. 17:00 vernisáž Konstantin Korovin / Jindřich Streit - Japonsko Horácká galerie

17.11. 19:00 koncert Metal Forever Tour - metalový večírek kulturní dům  

18.11. 15:00 křest Křest nové knihy Věry Rudolfové Horácká galerie

18.11. 16:00 kino Hotel Transylvánie 3 - anim.,USA, dětský kulturní dům  

18.11. 18:00 koncert Listopadový koncert pro cembalo a housle evang. kostel

20.11. 18:00 beseda Beseda o Izraeli s Danielem Haslingerem kulturní dům  

20.11. 19:00 kino Jurský park: Zánik říše kulturní dům  

21.11. 19:00 koncert Jablkoň - svérázná kapela, svérázná hudba kulturní dům  

22.11. 17:00 koncert Koncert sólistů – koncert ZUŠ Horácká galerie

23.11. 19:00 tanec Taneční - závěrečný věneček kulturní dům  

25.11. 9:00 děti Andělský jarmark - tradiční předvánoční akce DDM kulturní dům  

26.11. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům  

27.11. 16:00 dílna Pletení na rukách - tvůrčí dílna s Hankou Hájkovou městská knihovna

29.11. 19:00 kvíz Chytrý kvíz K Club

30.11. 18:00 beseda Náš Island hledáčkem pomalého cestování kulturní dům  

30.11. 19:30 kino Hastrman - film ČR na motivy románu M. Urbana Horácká galerie

1.12. 15:00 advent Rozsvícení adventu Vratislavovo nám.

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