
Takové byly oslavy 28. 10. v Novém Městě na Moravě. Více na straně 6.

Vánoční čas 
v Novém Městě
Čekání na Štědrý den zpříjemní 
mnoho kulturních a dobročinných 
akcí.

Předvánoční čas zahájí v Novém Městě na Mo-
ravě slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na 
Vratislavově náměstí, a to 1. prosince odpoledne. 
Nebeský pošťák odveze truhličku s nebeskou poš-
tou, do které můžete vhazovat svá přání. Truhlič-
ka je v Horáckém muzeu. Vystoupí Tomáš Kočko 
a orchestr a sbor Novocantus a Naenia. Přispět 
budete moci tradičně také do Zvoničky štěstí. 
Když vhodíte do kasičky nějaký peníz, získáte 
právo zazvonit si pro štěstí. Peníze půjdou na 
konto Nadačního fondu Nového Města na Mo-
ravě. Součástí programu bude také křest knihy 
Nové Město na Moravě včera a dnes. Svařák a 
občerstvení bude samozřejmostí. Stromek by se 
měl rozsvítit kolem šesté hodiny večerní.

 2. prosince pořádá evangelický sbor dobro-
činný jarmark na zahradě evangelického kostela. 
Akce začíná ve 14:00 a  nakoupit zde bude možné 
různé fairtradové zboží. Výtěžek bude věnován 

neziskovým organizacím. 3. prosince v 15:00 
pořádá Klub seniorů Mikulášskou nadílku, sraz 
bude v Domě s pečovatelskou službou na Žďár-
ské ulici. Adventní koncert bude možné navští-
vit 4. prosince v 17:00 v evangelickém kostele. 
Tradičně se budou konat oblíbené Čertohrátky. 
5. prosince v 15:00 se Horácké muzeum promění 
v nebe a Horácká galerie v peklo. 

Barokní adventní písně se sborem Novocantus 
a souborem Castello in Aria zazní 8. prosince od 
17:00 v Horácké galerii. Další koncert připravila 
dechová sekce ZUŠ. Večer s názvem Vánoční 
dech bude 13. prosince od 17:00 v kulturním 
domě a vánoční tematiku zvolil pro své vystou-
pení i zpěvák Ondřej Ruml. Na něj se můžeme 
těšit 15. prosince od 19:00 v kulturním domě. 
Autorem písní jeho nového alba Zapomenutý 
příběh je novoměstský učitel Zdeněk Novotný 
Bričkovský. Na koncertě proto vystoupí i děti z II. 
ZŠ. Vánoční program připravili i studenti novo-
městského gymnázia. Představí jej 19. prosince 
od 15:30 v gymnáziu a po skončení slavnostního 
programu zazní v 17:30 vánoční koledy přímo z 
kopule budovy gymnázia. Své koncertní vystou-

pení budou žáci opakovat ještě jednou v 19:00. 
Jarmark tradičních řemesel je letos naplánován 

na pátek 14. prosince od 10:00 do 16:00 v Ho-
ráckém muzeu. Své umění přijedou předvést vý-
robci vánočních dekorací, koupit můžete výrobky 
ze dřeva, vosku, šustí, síťované, drátované. Ad-
ventní trhy se vším možným se budou konat 14. 
a 15. prosince od 8:00 do 17:00 na Vratislavově 
náměstí. Najdete zde zboží především zaměřené 
na advent a vánoční svátky.

Symbolem naděje a míru je každý rok i bet-
lémské světlo. Plamínek, který se před Vánoci 
zapaluje ve městě Betlémě, skauti rozvážejí po 
celém světě. K nám na Vratislavovo náměstí ho 
přivezou  23. prosince v 18:00. V pondělí 24. 12. 
od 15:30 se můžeme těšit na autorskou vánoční 
hru Markéty Popelové“ Na lavičce v parku “ 
do evangelického kostela. Už tradiční troubení 
vánočních koled z věže kostela bude po odpolední 
mši svaté. 

Přejeme vám za celou redakci Novoměstska 
krásné a požehnané Vánoce.  

 

Slovo starosty
Advent je období, kdy se pilně chystáme na 
oslavu Vánoc. Je to období očekávání, příprav 
a těšení se. Snažíme se udělat vše možné i 
nemožné, abychom připravili Vánoce, které 
budou milým obdobím pro naše děti, rodiče, 
příbuzné, zkrátka pro všechny blízké, které 
máme rádi. 
V závěru roku si každoročně připomínáme, 
že zima jednou skončí, že tmu vystřídá svět-
lo a že dobro zvítězí. Jsou chvíle, kdy tuto 
připomínku potřebujeme víc než kdy jindy. 
A připomínáme si i to, že ty největší hodnoty 
a ty nejdůležitější dary nacházíme ve svém 
nejbližším okolí a v srdcích svých blízkých.
Těsně před letošními Vánocemi vyvrcholí v 
našem městě biatlonové šílenství. Namísto 
klidu a příprav naše město zavalí zmatek, 
světová show a davy lidí. Přeji nám všem, 
milí Novoměšťáci, aby po celém tom mumraji 
byly naše Vánoce o to klidnější, šťastnější a 
krásnější.
 Michal Šmarda,
 starosta
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Reportáž z ustavující schůze zastupitelstva
Ustavující zastupitelstvo se sešlo 5. listopadu. Do 
funkce starosty města zvolilo Michala Šmardu.

Poprvé se v tomto volebním období zastupitelé 
sešli ve vyzdobeném velkém sále kulturního domu. 
Schůze měla slavnostní ráz a na zasedání se přišlo 
podívat i několik desítek lidí. Oproti běžnému za-
sedání vyplnily značnou část schůze procedurální 
kroky. Nově zvolení zastupitelé nejdříve museli 
doložit svoji totožnost mandátové komisi pod 
vedením Ilony Komínkové a poté složit 
zastupitelský slib.

„Slibuji věrnost České 
republice, slibuji na svou 

čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat 

svědomitě a v zájmu města 
a jeho občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České 
republiky."

 Většina přítomných zastupitelů obhájila 
své mandáty z minulého volebního období. Nováč-
ky v zastupitelstvu jsou pouze Jindřich Hauk za 
Top 09, Tomáš Müller, Petr Nepustil, Hana Kna-
pčoková za Lepší Nové Město, Hana Janů za SNK 
pro obce a Jan Krakovič za ODS. 
Dalším bodem bylo ustanovení Rady města.  Do-
sluhující starosta a lídr vítězné koalice sociálních 
demokratů a nezávislých Lepší Nové Město Michal 
Šmarda  navrhl novou strukturu Rady města. Ta 
bude mít pět členů, tedy o dva méně než v minulém 
období.  „Pětičlenná Rada nám umožní pružněji 
a efektivněji využívat členů Rady a jednat ve více 
pracovním duchu,“ vysvětlil svůj krok Šmarda. 

Další navrženou novinkou je funkce neuvolněného 
místostarosty, kterou město využívalo už v letech 
2010 až 2014. Tento druhý místostarosta by měl 
podle Šmardy mít v gesci pozemkovou politiku 
a rozvoj města. Jeho návrh se setkal s nesouhla-
sem zastupitelů za ODS a ANO. Podle Lubomíra 
Buchty je funkce druhého místostarosty na tak 
malé město zbytečná. Nesouhlasil ani s počtem 
radních, těch je podle něj naopak málo. Návrh 
se nelíbil ani Iloně Komínkové z ODS. Podle ní 

nebylo dostatečně vysvětleno, co bude náplní práce 
druhého místostarosty. Měl by jím být prý někdo 
s vazbou na vysokou politiku. „V tomhle případě 
bych spíše chápala, kdyby pozice místostarosty 
byla zastoupena nějakou silnou vládní stranou, 
jako je třeba ANO 2011. Tím se mohlo do Nové-
ho Města přinést více peněz,“ řekla Komínková. 
To překvapilo Michala Šmardu, jehož hnutí prý 
vedlo povolební vyjednávání se všemi stranami 
a snažilo se je přemluvit k účasti v Radě města. 
Během měsíce jednání ale prý žádná podobná 
připomínka nepadla. „Zástupci ODS mě infor-
movali, že nemají zájem ovlivňovat složení Rady, 

a to ani personálně, takže tomu návrhu, aby tam 
byl člen ANO, nyní nerozumím,“ řekl Šmarda. 
Komínková ale prý nikoho navrhovat nechtěla. 
„Řekla jsem to jenom jako poznámku k funkci 
místostarosty. Pokud už pro něj nějaká náplň je, 
tak to určitě logiku a opodstatnění má,“ ukončila 
smírně debatu Komínková. V následném hlasování 
zastupitelé návrh Michala Šmardy schválili. Sta-
rostou byl na návrh Heleny Šustrové z KDU-ČSL 
zvolen Michal Šmarda. „Chtěl bych poděkovat 

všem přítomným za důvěru. 
Chtěl bych za ni poděkovat i 
Novoměšťákům, kterým už 
mám tu čest sloužit jako sta-
rosta osm let. Stát se starostou 
rodného města není samo sebou 
a není to nic, co by člověk nesl 
lehce. Je to opravdu velký zá-
vazek,“ řekl Šmarda.  Zároveň 
apeloval na zastupitele, aby měli 
na paměti, že lidé je do funkcí 
neposlali proto, aby se hádali 
navzájem, ale aby pracovali 
v jejich prospěch společně, bez 
ohledu na to, z jaké jsou poli-
tické strany. Místostarostou 

byl zvolen Stanislav Marek za SNK pro obce a 
neuvolněným místostarostou Jaroslav Lempera 
za Lepší Nové Město. 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Pavel 
Štorek (TOP 09 a Svobodní) a předsedkyní fi-
nančního výboru Ilona Komínková (ODS). Oba 
předsedové mají v našem městě právo účasti na 
jednání Rady města, a mohou tak mnohem lépe 
vykonávat kontrolní funkci.
Závěrem zastupitelé schválili finanční dar 5 000 
eur partnerskému italskému městu Ziano di Fiem-
me, které bylo zasaženou přírodní katastrofou.
 -kb-

Rada města se představuje
Michal Šmarda - starosta
byl lídrem vítězné kandidátky Lepší Nové Město 
- koalice sociálních demokratů a nezávislých. 
Starostou Nového Města na Moravě byl zvolen již 
po třetí. Předtím byl jedno volební období členem 
zastupitelstva. Jeho éra ve vedení města je spojena 
především s velkými investičními projekty a snahou 
o maximální otevřenost radnice, a to nejen v oblasti 
hospodaření.

Stanislav Marek - místostarosta (uvolněný) 
byl zvolen jako jednička kanidátky Sdružení ne-
závislých kanidátů pro obce. Místostarostou města 
je již dvanáct let. Desítky let je aktivní v samosprávě 
místní části Hlinné. Ve vedení města má na starosti 
především agendu místních částí, stavební záměry 

a byty. Jeho rodina provozuje v Hlinném pěstitel-
skou pálenici, do které se sjíždějí lidé z dalekého 
okolí.

Jaroslav Lempera - místostarosta (neuvolněný)
získal mandát za Lepší Nové Město. V zastupitel-
stvu zasedne již po čtvrté, po druhé pak jako člen 
Rady. Je tajemníkem Poslaneckého klubu ČSSD. 
Věnuje se také geodézii, která je jeho původní 
profesí a zároveň největším koníčkem. Při práci 
pro město se zaměřuje na územní plánování, vý-
stavbu, architekturu a infrastrukturu. 

Helena Šustrová byla do zastupitelstva zvolena 
jako lídryně kandidátky KDU-ČSL. Je profesorkou 
zeměpisu a francouzštiny na novoměstském gym-

náziu. V  Radě města působila již v minulém a 
předminulém období. Věnuje se především oblasti 
školství, kultury, ale také bezpečnosti silničního 
provozu. Novoměšťáci se s ní mohou setkávat při 
představeních novoměstských ochotníků.

Tomáš Krejčí byl do zastupitelstva zvolen za Lepší 
Nové Město. Je zástupcem ředitele střední odborné 
školy. V minulém období byl členem zastupitelstva 
a předsedou Osadního výboru v Pohledci. Zasadil 
se zejména o rozvoj výstavby v Pohledci a chce v 
tom pokračovat i nadále. Je nadšeným organizá-
torem kulturních a společenských akcí.
 -red-
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Město potřebuje až stovku nových bytů

Rozhovor s novým členem vedení 
města Jaroslavem Lemperou. 
Byl jste zvolen do funkce neuvolněného 
místostarosty, co to znamená?
Byl jsem už čtyři roky radním. Navážu tak na prá-
ci, kterou jsme odvedli v minulém období. Nová 
pozice znamená, že mi práce pro město zabere 
mnohem víc času a budu mít odpovědnost za 
konkrétní oblasti. Pozice neuvolněného místosta-
rosty je těžká v tom, že budu dál chodit do svého 
běžného zaměstnání a práci pro město musím stih-
nout ve zbývajícím čase. Naštěstí mám možnost 
si své povinnosti uspořádat tak, aby mi to vyšlo. 
Práce pro město mě baví a chci, aby naše plány 
nezůstaly jen na papíře.

Co budete mít ve vedení města na starosti? 
Domluvili jsme se, že se budu věnovat zejména 
rozvojovým projektům, výkupům pozemků pro 
výstavbu, územnímu plánování, přípravě území 
pro stavby a jednáním s vlastníky pozemků. Je to 
oblast, která je velmi důležitá, prakticky všichni 
před volbami slibovali, že budou dbát na bydlení 
a výstavbu rodinných domů a bytů. Tak je potřeba 
to splnit.

Musel jste se dlouho rozhodovat, jestli funkci 

přijmete, nebo jste neváhal?
Moc času na rozhodování jsem 
neměl. Vyjednávání vedl pře-
devším pan starosta a původní 
záměr byl trochu jiný. To, že se 
vrátíme k modelu neuvolněné-
ho místostarosty, bylo zřejmé. V 
minulosti se to docela osvědčilo. 
Chtěli jsme do vedení města za-
pojit více stran. Někteří se ale roz-
hodli, že chtějí být raději v opozici. 
To vedlo ke snížení počtu radních 
a také k tomu, že jsem se nakonec 
stal neuvolněným místostarostou.

S jakým osobním cílem se funkce místostarosty 
ujímáte?
Musíme rozjet další lokality výstavby. Město po-
třebuje až sto nových rodinných domů a bytů. 
Zároveň se ale musíme začít připravovat i na to, 
že současný ekonomický růst nepotrvá věčně a 
přijdou i horší časy. Vedle velkých plánů jsou i ty 
drobnější, které vyžadují mravenčí práci - dát do-
hromady městské pozemky, zajistit jejich efektivní 
využití, vykoupit potřebné parcely nebo kousky 
pozemků tam, kde je to potřeba a může se to v bu-
doucnu hodit. Řada projektů nám může proklouz-
nout mezi prsty jen proto, že nejsme dobře při-
praveni a někde není dořešena nějaká formalita. 
Z praxe geodeta takových případů znám spoustu.

Co Nové Město na Moravě potřebuje? Kde vidíte 
nedostatky?
Největší nedostatky jsou právě v nedostatečně při-
praveném území pro investice. To je velký problém 
našeho města a nejde jen o lokality k bydlení. Těžko 
se shání prostory i pro podnikání. Zapomínat 
bychom neměli ani na to, že vedle velkých investic 
je potřeba majetek řádně udržovat a starat se o něj. 
Riziko rozpočtu do budoucna vidím i v tom, že v 
některých oblastech nemáme rezervy na budoucí 
růst nákladů. A to, že rostou mzdy i ceny dalších 

komodit, je vidět na každém kroku.

Jak budete uplatňovat svůj vliv na dění ve městě 
v Radě města? 
S panem starostou jsme dobrý tým. Velmi dobře 
se mi jedná i s panem místostarostou a ostatními 
členy Rady. Myslím si, že tahle Rada bude jednat 
rychle a efektivně. Není v ní nikdo, kdo by se vyží-
val v dlouhých řečech a nedalo se s ním rozumně 
domluvit. Mám z toho dobrý pocit. Věřím, že se 
na všem rozumně domluvíme. Dobrý pocit mám 
i ze složení zastupitelstva. Noví členové se rychle 
zorientovali a budou určitě přínosem.

Jak se podle vás město poslední roky vyvíjí. Jsou 
rozsáhlé investice posledních let tím, co město 
opravdu potřebuje? 
Městské lázně, Základní umělecká škola, Ko-
munitní dům pro seniory, kanalizace v místních 
částech, Sportovní hala, bezpečné přechody, Vy-
sočina Arena - to všechno jsou investice do lepší-
ho života občanů Nového Města. Všechny byly 
dlouhodobě plánovány a dobře promyšleny. Jsem 
přesvědčen, že jdeme dobrým směrem. Určitě dě-
láme chyby, ale směr je správný.
 
Jaké máte povolání v civilním životě a mohou 
vám zkušenosti z něj nějak pomoci ve funkci 
místostarosty? Co přinesete nového?
Více než 15 let pracuji na různých pozicích v Po-
slanecké sněmovně. Pracoval jsem i na Minis-
terstvu financí. Jsem vystudovaný geodet a celý 
život se věnuji práci s pozemky a stavbami. Je to 
něco, co mne baví a naplňuje. Těším se na to, že 
své znalosti a zkušenosti využiji pro město. Jsem 
ochoten tomu věnovat volný čas a dělat to při práci. 
Věřím, že právě znalosti v oblasti pozemků a staveb 
jsou něčím, co naše město právě teď potřebuje.

 -kb-

Nové Město na Moravě pronajímá tři prostory 
sloužící k podnikání. 
Jedná se o první patro domu č.p.449 na Vrati-
slavově náměstí  o celkové výměře podlahové 
plochy 36,23 m2 , 29,84 m2  a 59,67 m2  za 
minimální nájem 1.500 Kč za m2 na rok. Tyto 
prostory jsou nabízeny k pronájmu od 1.2.2019.

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory 
poskytne Správa bytů NMNM s.r.o., Soškova 
1346, NMNM, e-mail: sprava.bytu@nmnm.cz, 
tel.: 776 731 678. Zájemci se mohou se stavem 

nabízených prostor seznámit při prohlídce, kte-
rá bude dohodnuta po předchozí telefonické 
domluvě.
Písemná žádost o pronájem nabízených prostor 
sloužících podnikání musí obsahovat:
1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti/
datum narození / IČ, DIČ
2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání
3/ kontakt – telefon, e-mail
4/ nabídku ročního základního nájemného v 
Kč / m2 / rok bez DPH
5/ způsob využití prostor

6/ stanovení doby nájmu v případě uzavírání 
smlouvy na dobu určitou
Žádost o pronájem musí být podána v zalepené 
obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 
103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání 
nabídek končí dne 9.1.2019 v 9:00 hod.

Na čelní straně obálky bude uvedeno: "NEOT-
VÍRAT - pronájem prostor sloužících podnikání 
v č. p. 12“. Na zadní straně musí být uvedena 
zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.
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Vánoce našich předků
Připomínáme si 100 let od za-
ložení republiky. Tehdejší obyvate-
lé Nového Města pamatovali časy, 
kdy bylo Horácko chudým a zao-
stalým krajem. Jak tehdy vlastně 
vypadaly Vánoce?

Malíř Oldřich Blažíček, který se narodil ve Slav-
kovicích v roce 1887, vzpomíná:

„Vánoce byly u nás skromné a 
chudé a nelišily se od jiných svátků. 
Stromeček jsem nikdy neměl, na tu 
radost u nás nebylo. ...Štědrý den 
proto býval bez zvláštní radosti, byl 
vyplněn samou prací a k tomu sko-
ro bez jídla, protože se držel přísný 
půst. Posnídala se nějaká mléčná 
polévka a pak se jedlo až večer. 
Zato bylo třeba nadělat a nanosit 
dříví a vody na celé svátky a při-
pravit kdeco, a když konečně došlo 
k svatvečeru, kručelo mi v břichu 
tak dokonale, že jsem ani nestál o 
to zlaté prasátko. Štědrovečerní 
naše tabule byla chudobná: bývala 
zasmažená bramborová polévka s 
houbami, potom slaneček s bram-
borem a hrách. ...O nadílku, o něja-
ké to jablíčko a oříšky, jsem se dělil 
s naší kozou. Totéž, co jsem dostal 
já, dostala i ona. ...“

Vzpomínky Oldřicha Blažíčka 
mají oporu i v historických studi-
ích. Vybrali jsme vám z nich některé 
zajímavé podrobnosti. 

24. prosinec  - Na Štědrý den se uklízelo a při-
pravovalo vše potřebné na svátky. Lidé se přes 
den navštěvovali jen občas, a když, tak jako první 
muselo do chalupy vejít dítě, aby přineslo hos-
podáři štěstí. Když někdo něco ztratil a mohl jít 

tancovat nahý do sklepa - zjevilo se mu pak místo, 
kde je věc ztracená, případně tvář zloděje, který 
ji ukradl. Po večeři dostávaly děti hrušky, jablka 
a cukrovinky od zlatého prasátka. Také se věřilo, 
že jim je hází kohoutek. Ve skutečnosti to byli 
většinou tajně rodiče, ale děti byly přesvědčené, 
že jsou někde schovaní kouzelní kohoutci. 

25. prosinec - Hod boží se považoval na Ho-
rácku za největší svátek roku. Nesmělo se pro-
to nic dělat. Zametat podlaha, uklízet, nikdo 
se nesměl dokonce ani nějak zvlášť upravovat 

nebo česat. Dobytku se musela nanosit voda den 
dopředu.  Brzy ráno, ve vzdálenějších vsích už 
třeba ve tři ráno, se vstávalo na mši. Věřilo se, že 
pokud na Hod boží svítí slunce, bude obilí drahé. 
K jídlu měl sníst každý alespoň lžičku hrachu, 
aby se urodilo. Dívky také bedlivě sledovaly, na 

kterou stranu běží pes, kterého 
ráno vypustily ze dvora – věřily, 
že z té strany jim přijde ženich. 
Horáci také věřili, že následují-
cích 12 dní představuje 12 měsí-
ců nadcházejícího roku. Bedlivě si 
tedy zapisovali, jaké je každý den 
počasí, aby byli dobře připraveni 
na příští rok.

26. prosinec - Teprve na sva-
tého Štěpána se na horácké 
vesnici rozhostilo veselí. Na mši 
se chodilo slavnostně do města, 
po obědě dostávali pacholci mzdu 
za odsloužený rok. Děti chodily 
na koledu a hospodyně přinášely 

do chalupy větve chvojí. Hospodář pak počítal 
jednotlivé větvičky, aby se dozvěděl, kolik se příští 
rok narodí telat.

31. prosinec - Na silvestra bylo zvykem usmí-
řit se se sousedy a odpouštět jim křivdy. Lidé 
věřili, že do nového roku by se neměly přená-
šet žádné špatné skutky. Lidé si na potkání po-
dávali ruku a říkalo se: „Co jsme si - odpusťme 
si.“ Správná odpověď pak zněla: „Odpusť nám 
pánbůh.“ Odpoledne se šlo do kostela a navečer 
se rozsvěcovalo světlo za zemřelé předchozího 

roku. Silvestr 
byl také časem 
věštění, zejmé-
na takového, 
které se týkalo 
smrti. Hospo-
dyně například 
pekla pro kaž-
dého malý 
chleba, do kte-
rého zapíchla 
slepičí pírko. 
Čí pírko během 
pečení shořelo, 
ten měl příští 
rok zemřít. V 
Novém Městě 
dbaly hospo-
dyně na to, aby 
nezůstalo přes 
noc prádlo na 
půdě. Kdyby 
z a p o m n ě l y, 
někdo z rodiny 

by zemřel.
Osudy teh-

dejších lidí připomínají kromě zvyků a pranostik 
také staré chalupy, kterých je ve Žďárských vrších 
dodnes celá řada. Jednou z nejhezčích je 250 let 
stará Chalupa pod lípou v Krásném. Před Váno-
ci ji budete moci navštívit, protože její majitelé 
zde pořádají jarmark. Otevřeno bude od 15. do 
30. prosince každý den kromě Štědrého dne, a 
to od 10 do 19 hodin. Kromě krásně opravené 
památky tu bude k vidění i spousta tradičními po-
stupy vyráběných vánočních ozdob a vánočních 
drobností. Můžete tu tak nakoupit nějaký dárek. 
Každopádně je to dobrý tip pro případ, že byste 
chtěli před Vánocemi nasát atmosféru starých 
časů.

 -red-

Chalupa pod lípou v Krásném patří ke skvostům zdejší lidové architektury.

Městský úřad informuje,
že 31.12. bude z provozních důvodů uzavřen. 
Klienti si budou moci vyřídit úřední záleži-
tosti ve všech ostatních pracovních dnech 
daného týdne.  Děkujeme za pochopení. 
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Tři kříže se mění
Správce lesa kácí smrky. Na jejich 
místě vznikne přirozený porost. 

Smyslem úprav, které okolo Tří křížů probíhaly 
do poloviny listopadu, bylo dosáhnout větší 
viditelnosti novoměstské dominanty v kraji. 
Lesníci vykáceli část smrkového lesa směrem 
k Míchovským rybníkům a na jeho místě zasa-
dili křoviny a nižší stromy. „Správa lesů nám 
povolila předčasné pokácení smrkového porostu 
a mohli jsme tu vysázet keře a původní dřevi-
ny, jako jsou lípy a javory. Stromy jsme sázeli 
začátkem listopadu a nyní budeme jen hlídat, 
aby prospívaly,“ říká správce městských lesů 

Zdeněk Krejčí.  Myšlenka odlesnění Tří křížů 
není nová. Už v roce 2014 město nechalo vy-
kácet pruhy a průhledy do smrkového lesa tak, 
aby byly Tři kříže viditelné z určitých stran. 
Protože ale došlo k rozsáhlým polomům, byl 
les vykácen celý. Kolem vznikly tři oplocenky, 
které nechali správci novoměstských lesů loni 
osázet třešněmi a jabloněmi. „Jsou to úpravy, 
které do velké míry vycházejí z návrhů studentů 
Mendelovy univerzity. Ti dostali od vedení města 
za úkol navrhnout možné varianty revitalizace 

oblasti okolo Tří křížů. Přišli s mnoha návrhy, 
ale co se týče výsadby, vesměs se shodovali na 
tom, vysázet zde přirozeně se tu vyskytující 
stromy a keře, které by zároveň nebránily ve 
výhledu na Tři kříže z okolí,“ vysvětluje Krejčí. 
Současná skladba vysazených stromů a keřů je 
prý výjimečná. „Věřím, že za pár let se z okolí Tří 
křížů stane velmi zajímavá lokalita, a to nejen z 
botanického a ochranářského hlediska, ale bude 
to i místo pro pěkné procházky,“ dodává Krejčí. 

 -kb-

Město musí pokácet stromy na náměstí
Kaštany v parku v horní části Vratislavova náměstí 
jsou dlouhodobě ve špatném zdravotním stavu. 
Vyplývá to z dendrologického posudku.
 Podle posudku, který nechalo město zpracovat, 
jsou stromy poničené do té míry, že představu-
jí bezpečnostní riziko. Jsou již za hranicí své 
životnosti a dřevo jírovců je poměrně křehké. 
Kaštany jsou také poškozeny nevhodnými zá-
sahy v minulosti (velké rány po odstraněných 
kosterních větvích, kterými vnikla hniloba do 
kmene). Většina kaštanů má rozsáhlé dutiny 
ve kmeni nebo hnilobu. Stromy je proto nutné 
odstranit. Ke kácení musí ale dát svolení orgány 
ochrany přírody a závazné stanovisko je potřeba 
i od státní památková péče. Kácení by proto pro-
bíhalo teoreticky v lednu, maximálně do konce 
března. Následná výsadba by probíhala v jarním 
období. Jako nová výsadba by se opět použily 
buď kultivary kaštanů, které jsou odolné klíněnce 
(škůdce, který saje na listech) nebo lípy. Počet 
vysazovaných stromů by byl minimálně stejný, 
pokud to dovolí prostor, tak by mohl být vyšší. 
Výška sázených stromů je 3-4 m.  Většina kaštanů 

k odstranění se nachází v horní části parku, to 
znamená v prostoru kolem kašny směrem ke staré 
poště a dále v aleji podél silnice. Dendrologický 
posudek ukazuje na nutné odstranění min. 11 
kusů. -red-

Středisko jde k zemi
Dne 15.října 2018 byly zahájeny demoliční 
práce stávajícího objektu Tělovýchovného 
střediska a bývalé Mateřské školy na ulici 
Tyršova v Novém Městě na Moravě. 
Prozatím jsou práce prováděny uvnitř ob-
jektu. Od poloviny listopadu 2018 bude za-
hájena vlastní demolice budovy, která bude 
doprovázena zvýšenou hlučností a dopravou. 
Pro pěší vznikne také omezení v okolí sta-
veniště. V době demoličních prací a odvozu 
suti nebude možné používat chodníky po-
dél Tělovýchovného střediska a přístupový 
chodník z ulice Tyršova. 
Dle uzavřené smlouvy o dílo  s firmou H-
Gromil.cz, s.r.o. Staré Hradiště, IČ: 053 95 
941, která byla vybrána v rámci výběrového 
řízení, by měly být demoliční práce vč. úprav 
vzniklé plochy kompletně dokončeny nejpoz-
ději 30. 4. 2019. 
Veškeré nepříznivé dopady se budeme snažit 
omezit na nezbytně nutnou míru. 
 Děkujeme za pochopení. 

Rada města zřídila komise,
které slouží jako poradní orgán Rady. 
Prosíme spolky, politické a společenské 
organizace, ale i ostatní občany NMNM, 
aby nám zaslali nominace na vhodné 
odborníky do těchto komisí. Své návrhy 
posílejte nejpozději do 20. 12. na e-mail 
denisa.hallerova@meu.nmnm.cz,  připojte 
také kontakt na nominovaného. 
1. komise kulturní a společenská
2. komise pro mládež, sport a volný čas
3. komise pro územní plánování, architektu-
ru a rozvoj města
4. komise dopravní a majetková
5. komise bytová 
6. komise pro sociální oblast a zaměstnanost

NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2018 5

ZPRAVODAJSTVÍ



Nové Město bude mít 
další oranžový přechod 
Kvalitně osvětlené a hlavně bezpečné  pře-
chody město staví ve spolupráci s Nadací 
ČEZ. Ty jsou snadno rozeznatelné zejména 
díky oranžové barvě kandelábrů. 
Dne 7.12.2018 v 11 hodin bude slavnostně 
uveden do provozu další z nich, tentokrát na 
ulici Německého.

 -red-

Jak jsme slavili 28. říjen v Novém Městě na Moravě
Na Vratislavově náměsí se 28. 10. sešly i přes 

nepřízeň počasí desítky lidí. Starosta Michal 
Šmarda v krátkém proslovu připomněl důleži-
tost stého výročí založení republiky a spolu s 
místostarostou Stanislavem Markem položili 
věnec k soše TGM před budovou I. ZŠ. Budova 
školy i Horácká galerie byly po celou dobu oslav 
krásně nasvíceny v barvách trikolóry. Průvod 
lidí se potom vydal na Kaplisko, kde slavnost 
ukončil velkolepý ohňostroj. Zajímavé akce si 
ale připravily i novoměstské školy. 

Stylové oslavy na I. ZŠ
 V rámci projektu se žáci školy vrátili v průběhu 
dvou dnů o sto let zpátky.

Žáci 2. stupně se jak na chodbách školy, tak 
ve vyučovacím procesu  setkávali se svými pe-

dagogy, kteří se nejen převlékli do dobového 
oblečení, ale navíc se ještě  „převtělili“ ve více či 
méně známé osobnosti první republiky. Mohli 
tedy potkat a také potkali například paní Elišku 
Junkovou, Emu Destinnovou, manžele Baťovi, 
Josefa Bicana …

Pro žáky 1. stupně byla připravena různá 
stanoviště, na kterých se v doprovodu prezidenta 
Masaryka  postupně seznámili s celou jeho rodi-
nou. Měli možnost poznat a zároveň ochutnat, co 
rád jedl (lívanečky, vánoční cukroví), jak se bavil 
(zkusili si zatančit stylový tanec – Bugatti step). 
Na posledním stanovišti se seznámili s prostře-
dím dobové školní třídy, kde jim pro změnu dělal 
průvodce tehdejší ředitel obecné školy, která byla 
předchůdkyní dnešní školy.

Program byl pro oba stupně rozdílný, ale 
společným znakem bylo oblečení ve stylu první 
republiky. Jejich módní kreace byly mnohdy na-
prosto famózní, za což patří velký dík rodičům, 
kteří takto akci podpořili.

Dokonalou kulisu prvorepublikových časů 
dokreslovala nádherná výstava v kreslírně školy, 
historický automobil Tatra, který byl zaparkován  
před školou, a nechyběla ani dobová strava, 
kterou strávníkům připravily naše kuchařky. 
Dobovou atmosféru dokresloval školník, který se 

zvonem v ruce ohlašoval jednotlivé vyučovací 
hodiny, se svojí úklidovou četou.

Program nezapomněl ani na  rodiče. V od-
poledních hodinách zhlédli módní přehlídku, 
kterou pro ně připravil žákovský parlament. Nad 
průběhem přehlídky dohlížela i paní Hana Podol-
ská, česká módní návrhářka a podnikatelka, jed-
na z nejvýznamnějších tvůrkyň předválečné čes-
koslovenské módy a majitelka nejvyhlášenějšího 
tuzemského módního salonu období třicátých a 
čtyřicátých let 20. století. 

Velký dík za zdařilou akci patří nejen Spolku 
rodičů, ale i všem ostatním, kteří pomáhali s 
vlastní realizací. Bez jejich zapálení by se akce 
těžko mohla uskutečnit. 

Výročí si připomnělo také novoměstské gymnázium 
a školka
V pátek 26. října přijali děti i pedagogové z ma-
teřských škol pozvání od studentů a pedagogů 
gymnázia na vlajkové workshopy pro předško-
láky. Všichni se tak připojili k oslavám 100 let 
založení republiky.
 Děti si mohly hned několika technikami vyrobit 
vlajku České republiky, a to za milé asistence 
studentek a studentů.  Atmosféru zpříjemňovala 
hudba první republiky a dámy, které ztělesňovaly 
milé paní profesorky v prvorepublikových kos-
týmech, symbolech elegance, stylu a noblesy, 
s rukavičkami a kloboučky. V době první repub-

liky skutečně platilo, že „šaty dělaj člověka“ a 
oděv byl jedním ze základních znaků určujících 
společenské postavení. 
 Nebyly opomenuty ani zajímavé pohybové ak-
tivity pro děti v tělocvičně, kde si děti zkoušely 
střílet míčem na branku, probíhat točící se lano 
nebo třeba vylézt na ribstol. Děti si prohlédly 
interiér gymnázia, odnesly si vyrobené vlaječky a 
hezké zážitky ze vzájemného setkání se studenty 
a pedagogy gymnázia.  Všem, kteří se na akci 
podíleli, patří velký dík. -red-

Mateřské centrum Lístek – prosinec 2018
Pondělky - otevřené herny s volným progra-
mem od 9.00 hod., vstupné 20 Kč.
Úterky - s různorodým programem od 9.30 
hod., vstupné 50 Kč, vede Zora Janebová, 
Jaroslava Nováková
4.12.  Hrajeme si s Jájou
11.12. Hrajeme si s Jájou
18.12. Keramika
Trdlohrátky budou probíhat v MC Lístek od 
ledna 2019. Ukázkové hodiny proběhnou už 
v prosinci :
19.12.  9:00 – 10:00 hod.
20.12.  9:00 – 10:00 hod.
21.12.  9:00 – 10:00 hod.
Zájemci se můžou hlásit na e-mail:  
jitka.trdlohratky@gmail.com.
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Ze života novoměstských spolků
Sdružení Svět na jevišti 
zve na přednášku
Michal Hadlač: Územní plánování od A do Z
aneb Co se ve škole neučí, ale mělo by
Přednáška se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 
od 18:00 hodin v kulturním domě, vstupné 
dobrovolné. 
Je územní plán mým protivníkem, nebo pří-
telem? Přes zahradu mi naplánovali nový ob-
chvat – dá se s tím něco dělat? Co je to veřejně 
prospěšná stavba? Proč mi nikdo neřekl, že se 
projednává změna územního plánu? Na tyto 
otázky a na mnohé jiné vám odpoví Ing.  arch. 
Michal Hadlač, autorizovaný architekt, člen 
dozorčí rady České komory architektů a 
soudní znalec v oboru urbanismu a územní-
ho plánování. Dozvíte se vše o aktualizované 
Politice územního rozvoje České republiky, o 
Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina i 
o územním plánu Nového Města na Moravě.

Skauti přivezou betlémské 
světlo
Na tradiční výpravu se vydají novoměstští skauti 
již po třicáté.
V rakouském Linci se 15. prosince uskuteční 
slavnostní bohoslužba a odtud skauti vyrazí se 
zapálenou lucernou zpět do vlasti. Konkrétně 
do Českých Budějovic, odkud je kurýři rozvezou 
po celé republice. Už po třicáté tak do Nového 
Města dorazí světlo zapálené v Betlémě, jež je 
symbolem naděje a míru. Skauti budou světlo 
opatrovat až do 23. prosince, kdy si jej budou 

moci lidé převzít do svých domovů. Přijít si pro 
něj mohou na Vratislavovo náměstí od 18:00. 
Skauti si připravili také program s vánočními 
koledami a kouzelnou atmosférou. Betlémské 
světlo bude k dispozici ještě 24. prosince během 
mše v katolickém kostele.  -red-

MO Svazu tělesně 
postižených 
pořádá členský klub se slavnostním ukončením 
letošního roku. Jedná se o společné vánoční 
posezení  s kytarou. Je možno přispět i nějakou 
dobrotou. Akce se koná 12. prosince v 16:30 
v kulturním domě.   -red-

Hasiči pořádají besídku
Srdečně vás zveme na vánoční besídku mla-
dých hasičů Petrovice, která se uskuteční 
15.  prosince v 18:00 v Kulturním domě 
Petrovice. Všichni jste srdečně zváni. I letos 
nebude chybět živý betlém za doprovodu ko-
morního kvintetu.  SDH Petrovice

Městské lázně ocenily 
nejvěrnější návštěvníky

V rámci oslav třetího výročí otevření Městských lázní 
v Novém Městě na Moravě proběhlo mimo jiné i 
vyhlášení nejpilnějších návštěvníků za rok 2018. 
Stali se jimi manželé Schafferovi z Velkých Janovic.

Jak často do ML chodíte? 
S manželem navštěvujeme Městské lázně denně 
mimo víkendů, takže 5x týdně.

Kdy do ML chodíte nejraději? 
Nejraději jezdíme hned ráno kolem osmé hodi-
ny, jednak je to do 13:00 levnější, zároveň si tím 
prodloužíme den.

Co byste popřáli ML k narozeninám? 
Hlavně stále stejný zájem návštěvníků. Stále usmě-
vavé a ochotné zaměstnance. Moc se nám tu líbí 
i čistota a upravené prostředí. -red-

Školka uspěla v soutěži kuchařů

Naše mateřská škola se přihlásila do soutěže o 
nejlepšího kuchaře roku 2018, pořádané Asoci-
ací kuchařů a cukrářů ČR. Do celorepublikové 
soutěže se přihlásilo přibližně 160 týmů, které 
porovnávaly své síly ve dvou kolech. Nejprve 
proběhlo korespondenční kolo, kde podle re-
ceptur a fotografií bylo vybráno ze čtyř daných 
kategorií deset nejlepších kuchařských týmů. 
Naši mateřskou školu reprezentovaly Leona Pa-
dalíková a Zdena Janů, které postoupily do finá-
le. To probíhalo v prostorách Makro Akademie 
v Praze - Stodůlkách ve dnech 9.-10. listopadu. 

Naše děvčata statečně čelila obrovské 
konkurenci. Vybojovala pro naši ma-
teřskou školu třetí místo v kategorii 
„Zdravé chutné svačinky pro MŠ“. Za 
toto krásné umístění jim patří nejenom 
velký dík, ale i obdiv.

Zadání soutěže pro naši kategorii znělo: 
dvě slané a jedna sladká svačinka. Do 
soutěže jsme vybrali:
1. tuňáková pomazánka s avokádem 
servírovaná na slunečnicovém chlebu
2. pomazánka z grilovaných paprik 
s Lučinou servírovaná na tmavé bagetě
3. šlehaný tvaroh s chia semínky s 
dýňovým přelivem a domácí ovesnou 
sušenkou

Cílem této soutěže je nejen vyměnit si zkušenosti 
a sdílet dobrou praxi, ale také zajistit lepší posta-
vení školních jídelen v očích veřejnosti. Letošní 
ročník potvrdil trend, že ve školních jídelnách se 
nepostrádá fantazie. Jídla jsou pestrá, uvařená z 
kvalitních surovin a odpovídají zásadám zdravé 
výživy. 
Soutěž byla určitě pro všechny zainteresované 
velkým přínosem a motivací do další nelehké, 
mnohdy málo doceněné práce kuchařů.

 -red-
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Biatlonová elita se valí do Vysočina Areny
Za necelé tři týdny odstartuje ve Vysočina Areně 
třetí kolo Světového poháru v biatlonu v letošní 
sezoně. 
Ve čtvrtek 20. prosince je na programu závod 
ve sprintu mužů, o den později bude následovat 
sprint žen. Sobota 22. prosince bude patřit 
navazujícím stíhacím závodům a den před Štěd-
rým dnem se poprvé v sezoně uskuteční závody s 
hromadným startem. Jiný bude především výjezd 
ze stadionu i příjezd na stadion Vysočina Areny. 
U trati přibude tribuna a bude také více prostoru 
pro pohyb diváků podél tratí. Přibude také stánků 
s občerstvením i mobilních toalet.   -mah-

Mužstvo mladších žáků na podzim suverénní!
Fotbalisté SFK Vrchovina ročníku 2006 a 2007 
ovládli  základní část letošního ročníku krajského 
poháru zcela jednoznačně. 
Během jedenácti utkání nepoznali nejen  hořkost 
porážky, ale dokonce neztratili ani jediný bod 
remízou. S celkovým skóre 33 bodů a 68 vstře-
lených gólů ovládli jednoznačně celou tabulku. 
Vždyť druhý tým HFK Třebíč skončil o 8 bodů 
pozadu a s téměř polovičním skóre 33:12. Klíčová 
dvě utkání pro tento krásný výsledek byla jednak 
těsná výhra 1:0 v Nedvědici, kde kluci hráli velmi 
útočný a pohledný fotbal, ale proti houževna-
tému soupeři se nám nedařilo vstřelit branku. 
Druhým velmi důležitým soubojem byl zápas 
proti Pelhřimovu, který předváděl aktivní a kom-
binační styl a kde jsme museli poprvé zvládnout 
poločasovou prohru 1:2. V druhé půli ale kluci 
zabrali ještě více, a tak zápas dovedli do vítězného 
konce 5:2. Byl to náš asi nejpovedenější zápas 
podzimu. S hrdostí se díváme i na individuální 
vyjádření našeho úspěchu - mezi střelci je první 

Martin Dvořák s 20 vstřelenými brankami a na 
místě druhém pak Kryštof Hudák s brankami 
17. Že máme šikovné hráče, dokazuje i to, že v 
top 10 střelcích jsou celkem čtyři hráči. Pochopi-
telně se opíráme také o jistotu v brance - Adama 

Červinku, který musel “lovit” míč zpoza svých 
zad pouze jedenáctkrát. Tréninky se nesou ve 
velmi přátelské, uvolněné atmosféře a kluci vý-
borně spolupracují a trénují na 100 %. Pochvalu 
zaslouží i jejich účast na trénincích, která i přes 
různá zranění a nemoci dosahuje 80 %. Těšíme 
se společně nejen na zimní přípravu v tělocvičně 
a na hřištích s umělým povrchem různě po kraji 
(Nové Město na Moravě má jeden z mála týmů 
hrající krajské a vyšší soutěže a nemající svoji 
vlastní domovskou  plochu s umělým trávníkem), 
ale hlavně pak na jarní část soutěže. Ta začne pro 
šest nejlépe umístěných týmů z podzimu od nuly 
systémem každý s každým doma a venku. A tak to 
bude nová výzva - utkávat se s těmi nejlepšími v 
lize vícekrát a bude to prověrka toho, co jsme se v 
zimě naučili. Těšíme se na ni. Kluci, gratulujeme!

 Ivan Hudák a Václav Peňáz  
trenéři mužstva mladších žáků SFK Vrchoviny

Výsledky Běhu 
na Kaplisko
Za krásného počasí se v pátek 19. října usku-
tečnil už 15. ročník Běhu na Kaplisko. Opět se 
potvrdilo, že trať o délce 675 m s převýšením 75 
m nic neodpouští. Odměnou pro nejlepší pak 
bylo vyhlášení vítězů přímo na vrcholu u Třech 
křížů. V hlavní kategorii žen připadlo vítězství 
Veronice Střešňákové, která závod dokončila v 
čase 3:04. V mužském závodě nenašel přemožitele 
Zdeněk Černý, který finišoval v čase 2:29. Závod 
byl zároveň rozloučením s vydařenou sezonou.
  -mah-

Úspěchy školy taekwon-do
Největší škola taekwon-do ITF Ge-
Baek Hosin Sool, která v našem městě 
pořádá již několik let pravidelné tré-
ninky, se v podzimních celorepubli-
kových závodech opět umístila na 
nejlepších místech.

 Uspěla ve finále závodů středi-
sek talentované mládeže, které se v 
termínu 13.-14. října konalo v Nym-
burce. Vítězství si připsala také na 
MČR, které v termínu 10.-11. lis-
topadu hostilo Brno. Škola se tím 
zařadila mezi nejúspěšnější v ČR. 
Zájemcům se tak otvírá možnost zacvičit si s ví-
tězi či také možnost závodu. Tréninky školy se 
konají dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu od 

19:00 hod. na Gymnáziu Vincence Makovského.  
Další informace se zájemci dozví na www.tkd.cz. 
 -kad-, -mah-

Doprovodné akce

- Slavnostní vyhlášení výsledků bude v sobotu 
22. 12. ve 20:00 na Vratislavově náměstí: 
sprinty (muži, ženy), stíhací závody (muži, 
ženy). Vystoupí zpěvačka Lenny. 

- V areálu bude vždy dvě hodiny před startem 
otevřen stan pro diváky s projekcí a občer-
stvením. Více na www.biathlonnmnm.cz
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 Vrchovina v závěru podzimní části zabrala 
Novoměstští fotbalisté přezimují na 13. místě 
tabulky MSFL. 
V patnácti utkáních vybojovali celkem 16 bodů. 
Připsali si je za 4 výhry, 4 remízy a sedmkrát ode-
šli poraženi. Skóre po podzimu činí 23:31. Za-
tímco na úvod soutěže se Vrchovina hledala, v zá-
věru podzimní části šly její výkony nahoru. Díky 
zlepšení a především pak bodovému zisku unikla 
ze sestupových vod. Na 14. místě mají k dobru 3 
body. Velkou vzpruhu přitom znamenaly poslední 
zápasy. V závěrečných 4 utkáních vybojovala Vr-
chovina celkem 7 bodů. Bez bodu odešla pouze 
v zápase se silnou Kroměříží, se kterou smolně 
prohrála 3:2. Předtím dovezla cenný bod ze hřiště 
Dolního Benešova. Tam odjížděli novoměstští 
fotbalisté namlsáni domácí výhrou 2:1 nad Hlu-
čínem. „Proti vynikajícímu soupeři jsme výhru 
ubojovali. Hosté byli nebezpeční, museli jsme 

si sáhnout hodně na dno sil, 
všichni tomu dali sto pro-
cent,“ pochválil své ovečky 
trenér Vrchoviny Richard 
Zeman. Vrcholem podzimní 
sezony bylo poslední utkání, 
které Vrchovina odehrála na 
velkomeziříčském trávníku. 
V  okresním derby svého 
souseda přehrála o gól 2:1. 
„Podali jsme týmový výkon, 
k tomu nás podržel brankař,“ 
poznamenal k  poslednímu 
zápasu podzimu Richard 
Zeman. K prvnímu jarnímu 
vyběhnou naši fotbalisté 
17.  března na hřiště Uničova. 
 -mah-

Rozlučka s ragbyovou 
sezonou 
V sobotu 10. listopadu se novoměstští ragbis-
té rozloučili se sezonou na hřišti v Petrovicích. 
V jejím průběhu se uskutečnilo přátelské utkání 
mezi Titány, jejichž tým byl doplněn ragbisty 
z Havlíčkova Brodu, a týmem Rugby Břeclav. Na 
programu byl také dětský miniturnaj v kategorii 
U8-U12. Zatímco čas zápasů skončil, naši rag-
bisté pilují formu celoročně. Tréninky se konají 
každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30 na hřišti 
v Petrovicích.  -mah-

Závod v orientačním běhu
 u Olešné
V druhé polovině října uspořádal SK Orientační 
sporty Nové Město na Moravě závod. Běželo se 
v lese Velké Michovy a zázemí pro pořadatele a 
závodníky poskytl DDM Klubíčko. Ke startu se 
postavilo 401 běžců od předškoláků po veterány. 
Nejmladšímu závodníkovi byly 3 roky a nejstar-
šímu účastníkovi 76 let. Celkem se závodilo ve 
26 věkových kategoriích.                 -jad-, -mah-

Biatlonová pohádka bude pokračovat i v dalších letech 
Naše město bude nadále součástí světového biatlonového dění. I v dalších dvou letech bude totiž 
hostit závody SP v biatlonu. Ve Vysočina Areně se tak uskuteční tři závody SP během čtyřletého 
olympijského cyklu. První je na programu už tento měsíc, další pak v březnu 2020 a pak i v 
únoru 2021. Mezinárodní biatlonová unie tím dotáhla svůj příslib do konce. Úspěch našeho 
města je přitom maximální. „Ohromně to prospěje popularitě biatlonu. Byla to jedna z věcí, o 
kterou jsme hodně bojovali. Není jednoduché se prosadit, protože těch kandidátů na pořádání 
Světového poháru je čím dál víc. Je to dokladem toho, že se svěťáky v Novém Městě povedly,“ 
uvedl sportovní ředitel Českého svazu biatlonu Ondřej Rybář. Navíc se povedlo i to, že Vysočina 
Arena přivítá další dvě velké sportovní akce. V roce 2021 se tu uskuteční MS v letním biatlonu a 
na začátku února 2022 se tu poběží závody IBU Cupu.  -mah-

O pohár starosty 
Na konci listopadu se ve sportovní 
hale v Novém Veselí uskutečnil 16. 
ročník halového turnaje „O pohár 
starosty Nového Města na Moravě“.

 Zúčastnilo se ho šest týmů kategorie U13, přičemž 
konkurence byla velká. Proti sobě nastoupila muž-
stva FKM Vysočina Jihlava, SK Slavia Praha, FC 
Slovan Havlíčkův Brod, FŠ Třebíč, FC Velké Mezi-
říčí a domácí SFK Vrchovina. Hrálo se systémem 
každý s každým. Nejlepší mužstva pak postoupila 
do finálové části. Vítězem klání se staly třebíčské 
naděje, které ve finále porazily jednogólovým roz-
dílem tým SK Slavia Praha. Novoměstští fotbalisté 
se v turnaji rozhodně neztratili. V zápase o třetí 
místo podlehli v penaltovém rozstřelu týmu FC 
Vysočina Jihlava. Nejlepším střelcem turnaje byl 
novoměstský Milan Dvořák, který hned čtyřikrát 
rozvlnil síť. Turnaj se konal za finanční podpory 
našeho města.  -mah-

Tři hráči v sestavě 
kola 
Výkon v okresním derby proti 
Velkému Meziříčí vynesl hned tři 
hráče Vrchoviny do sestavy kola.
 Tu pravidelně sestavují redaktoři regionální re-
dakce Deníku. Po šesté se do top výběru dostal 
útočník Tomáš Duba, který své povedené před-
stavení na velkomeziříčském pažitu korunoval 
vítěznou brankou. Společně s ním jsou v sestavě 
kola opory zadních řad. Jde o obránce Ondřeje Ví-
chu, který se také zapsal mezi střelce, a brankáře 
Petra Šmídu, jenž byl rovněž oporou v důležitém 
utkání.  -mah-

Informace o sportovním dění najdete také na 
webu města nmnm.cz.
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Horácká galerie Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti
 10.10. František Lakatoš
 16.10. Václav Mičík
 22.10. Emma Greplová
 22.10. Martina Mrázková
 23.10. Laura Kalinová
 26.10. Mikuláš Růžička
 30.10. Filip Čirka
 5.11. Petr Paleček
 9.11. Mia Neuvirthová

jubilanti
 5.12. Olga Jelénková  88 let
 17.12. Františka Vlachová  96 let 
 18.12.  Františka Zelená   87 let
 21.12. Marie Kučerová   88 let
 22.12. Miroslav Mlíka   75 let
 25.12. František Vinduška   88 let

manželství
 9.11.  Petra Gavlasová, Aleš Mrázek

úmrtí
 30.10. Antonín Janda  (NMNM 1933 )
 31.10. Vlasta Špírková   (Divišov 1932)
 6.11. Božena Chrástová  (R. Svratka 1933)
 8.11. Marie Ondráčková  (NMNM 1941)

1. 12.MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, 
Žďár nad Sázavou, 566 643 805
2. 12.MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, 
Žďár nad Sázavou, 566 643 805
8. 12.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
9. 12.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
15. 12.MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
16.12. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
22. 12. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové 
Město na Moravě, 739 093 334
23. 12. MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 
71, 799 505 925 
24. 12. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bys-
třice nad Pernštejnem, 566 688 231
25. 12. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Osová Bi-
týška 303, 566 536 712 
26. 12. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové 
Město na Moravě, 566 618 060
29. 12. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, 607 785 326
30. 12. MDDr. Kristýna Stará, Zahradní 271, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 552 332

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

Klub seniorů

Vzpomínka

Otevřeno v úterý - pátek 9:00 - 17:00, v sobotu  
9:00 - 13:00, v neděli 14:00 - 18:00.
Zavřeno ve dnech státních svátků a 21.12. - 
23.12.

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. 2018) Výstava k vý-
ročí vzniku ČSR pod záštitou hejtmana Kraje 
Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.
25 let české známkové tvorby 1993 – 2018 
(8. 11. – prodlouženo do konce roku 2018) 
Výstava známek od vzniku České republiky, tj. 
od roku 1993 do roku 2018. 
Konstantin Korovin/Jindřich Štreit – Japonsko 
(13. 11. – 31. 12. 2018) Výstava fotografií čes-
kého cestovatele a historika umění Konstantina 
Korovina a dokumentárního fotografa a peda-
goga Jindřicha Štreita na společné téma  „Japon-
sko".

PŘIPRAVUJEME: 
5. 12. 2018 od 14 :00 do17 :00
Mikulášské čertohrátky
Tradiční setkání s  čerty v  prostorách galerie, 
topinky, svařák, čertovské origami. 

8. 12. 2018 v 17:00
Barokní adventní písně - Castello in Aria a Novocantus
Koncert novoměstského mužského pěveckého 
sboru Novocantus a sdružení hudebníků hrají-
cích na kopie dobových nástrojů Castello in Aria. 
Vstupné dobrovolné 

18. 12. 2018 v 19:00
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
Adventní koncert s vánočními lidovými písněmi 
a skladbami. Výtěžek z charitativního koncertu 
bude věnován dětskému oddělení novoměstské 
nemocnice.

28. 12. 2018 v 19:30
ARTkino HG: Oni a Silvio
Itálie, 2018, 150 min., režie: Paolo Sorrentino, 
s titulky, přístupný od 15 let
Vstupné: 80 Kč

Pro bližší informace sledujte webové stránky a 
facebook Horácké galerie.
Těšíme se na vás v Horácké galerii. 

3.12. po Mikulášská zábava
 Jídelna DPS  15-17 hod.
10.12. po Výbor Klubu seniorů  
Jídelna DPS 14 hod. 
Jak se dělá animovaný film. Povídání o loutkách 
s MUDr. B.Novákem.  Jídelna DPS  15-17 hod.
17.12. po Předvánoční  odpoledne 
Jídelna DPS    14:30  -  15:30,  volná zábava.
15:30 - 17:30 Koncert  - skladby pro piano a hous-
le, hrají B. Bajer, pí.uč. Rejpalová, p.uč. Bartoš, 
L. Urban.

5.12.1983  zemřel ve Žďáru n.S. Josef Kosinka, 
akademický malíř, autor kroniky, 35. výročí úmrtí

12.12.1878  narodil se v Podolí František Mička, 
sochař, působil v USA, 140. výročí narození

24.12.1678  narodil se v Jimramově Karel Slavíček, 
jezuita, matematik, hvězdář, hudebník, 340. vý-
ročí narození

27.12.1958  zemřel MUDr. Josef Svítil (Jan Karník), 
lékař, spisovatel, překladatel, 60. výročí úmrtí 
(narodil se 16.8.1870 v NMNM)

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
přátelům, kamarádům a nadšencům, kteří 
prostřednictvím turnaje v malé kopané každo-
ročně vzpomenou výročí úmrtí mého syna Mi-
roslava Nováka. Patří vám za to můj velký obdiv 
a velký dík.  Mirka Nováková

Poděkování

V listopadu uplynuly 
3 roky, co nás navždy 
opustila naše milovaná 
maminka, babička a 
prababička paní Růžena 
Mrázková.

Za tichou vzpomínku dě-
kují Růža, Pepa a Jarka s           

rodinami.

Dne 22. prosince vzpomeneme 15. výročí úmrtí 
naší milované manželky, maminky a babičky paní 
Ludmily Uhlířové z Nového Města na Moravě. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpo-
míná celá rodina.

Vzpomínka
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Minibazar

Vzpomínka

Prodám klády třešně ptačí, průměr 30-40 cm, 
celkem asi 2 kubíky.Tel. a sms 732 938 904
Prodám auto Fiat CINQUECENTO r. v. 1997, 
55 tis. km, pěkný stav, cena minimální dohodou, 
v zimě neježděný, garážovaný. Tel.: 602 767 703
Koupím malou stolní vrtačku (nejlé-
pe hodinářskou) na otvory do 2 mm. Tel.: 
731 509 887, mojmirhrouda@seznam.
cz. Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě, ná-
jem včetně energií 7000 Kč. Volný ihned. 
Kontakt: nasehnizdecko@seznam.cz. Prodám 
kamna - přístavek na tuhá paliva - 700 Kč. 
Tel.: 739 964 956Prodám parcelu 18/1 4845 
m 2 s příst. cestou, Vříšť. Tel.: 732 668 074 i sms
Prodám smaltovaný hrnec 40 l, váhu decimálku 

a závaží, dětskou sedačku vajíčko Chicco. 
Tel.: 732 204 624 Prodám bubnovou sekačku, 
rotavátor a převodovku Mountfield. Levně. 
Tel.:  605 147 906 Hledám pronájem bytu 2+kk 
nebo 2+1 v NMNM. Tel.: 799 527 493 Sběra-
tel NMNM koupí obraz od Jambora, Blažíčka, 
Laciny, plastiku bronzovou od Štursy, Zoubka i 
jiné. Nabídněte. Pouze čestné jednání, vaši cenu 
respektuji. Tel.: 777 757 500 Koupím zahradu, 
zemědělskou půdu, louku v okolí NMNM, zlaté 
mince, vyznamenání II. sv válka, nálezy z půdy. 
Tel.: 778 750 209 Koupím Škoda Fabia, Citro-
en C3 po prvním majiteli, původ ČR, najeto do 
100 000 km. Bazary nevolat, nabídněte. Tel.: 777 
757 500 

Prodám pultový mrazák Zanussi zfc21400WA, 
objem 210 litrů, nový. Původní cena 6700 Kč, 
nyní 4000Kč. Tel.: 608 155 937 Hledáme paní 
na úklid chaty na Třech Studních, vhodné pro 
zdatnou důchodkyni, vlastní auto podmínkou. 
Jeden den v týdnu cca 3 hodiny. Mzda dohodou. 
Tel.: 774 100  430

Jen svíci hořící a hezkou 
kytici Ti na hrob může-
me dát, chvíli postát a 
s láskou na Tebe vzpo-
mínat. Dne 2. prosince 
uplyne 20 let od chvíle, 
co nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek a 

dědeček pan Karel Čírtek z Nového Města na 
Moravě. S láskou stále vzpomínají manželka a 
děti s rodinami.

Vzpomínka

Před 20 lety nás 
ve věku 53 let 
navždy opustila 
naše milovaná 
maminka Jiři-
na Krabcová a 
před 9 lety ve 
věku 42 let i její 

dcera Lenka Slezáková. Kdo jste je znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. S bolestí v srdci stále 
vzpomíná dcera a sestra s rodinou.

Vzpomínka

Dobrý člověk nikdy neze-
mře, v srdcích těch, kteří 
ho měli rádi, žije dál. Dne 
12. prosince uplynou 
dva roky, co nás opustil 
Jaroslav Ondráček z Mar-
šovic. Za tichou vzpo-
mínku děkuje celá rodina.

Vzpomínka

Dne 29. prosince skon-
čila životní pouť, vy-
chladla náruč plná lásky, 
citu a porozumění naší 
drahé maminky, babič-
ky a prababičky paní 
Drahoslavy Pustinové. 
Maminko, chybíš nám 

a stále si Tě neseme ve svých srdcích. S láskou 
vzpomínají a za tichou vzpomínku všem děkují 
dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nezapo-
mene.  Dne 15. listopadu 
jsme vzpomněli nedoži-
tých 70 let našeho bratra 
pana Ladislava Řádka ze 
Žďáru, rodáka ze Zubří. 
Stále vzpomínají souro-

zenci s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 17. prosince uply-
ne 6 let, kdy se navždy 
zavřela kniha života 
pana Eduarda Stojara. 
Díky za to, čím jsi pro 
nás byl, za každý den, 
který jsi pro nás žil. 
V srdci chovají pocit ne-
skonalé vděčnosti a s lás-

kou vzpomínají manželka Helena, dcera Andrea 
a syn Hynek s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne a nevrací, co 
vzal, jen bolest v srdcích 
zůstává dál. Dne 30. lis-
topadu uplynuly tři smutné 
roky, co bez slůvka rozlou-
čení odešel náš milovaný 
pan František Tlustoš z 
Dlouhého. S láskou vzpo-

mínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Proč osud nepřál Ti déle 
žít a své blízké potěšit. 
6. listopadu uplynulo 
7 let, co nás navždy 
opustila maminka a ba-
bička paní Marie Žáková 
z Nového Města na Mo-
ravě.Kdo jste ji znal a měl 

ji rád, vzpomeňte s námi.S láskou a úctou stále 
vzpomíná syn Milan s rodinou.

Vzpomínka

Dne 14. listopadu vzpo-
meneme 7. výročí úmr-
tí našeho milovaného 
manžela, tatínka a dě-
dečka Václava Havlíka 
z Nového Města na Mo-
ravě. Kdo Tě znal, vzpo-
mene, kdo Tě měl rád, 
nezapomene. S láskou 

stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Město hledá úředníka odboru stavebního a 
životního prostředí MěÚ, agenda stavebního 
úřadu, bližší informace na www.nmnm.cz.

Vzpomínky, které se nevešly do tohoto vydání 
uveřjníme v lednovém čísle Novoměstska.
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Upozorňujeme čtenáře: 
Městská knihovna bude 
uzavřena od 23. 12. 2018 
do 1. 1. 2019.

Nina Mahlová dovezla 
z Prahy zlatý diplom
Letošní 4. ročník Mezinárodních akordeonových 
dnů v Praze přilákal kromě českých interpretů 
i mnoho zahraničních. Soutěž je známa svojí 
vysokou kvalitou a velkou konkurencí hráčů z 
mnoha evropských zemí. Zúčastnili se hráči ze 
Slovenska, Polska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Srb-
ska, Bosny a Hercegoviny, Švédska, Německa 
a Belgie. Nina Mahlová je mimořádně talen-
tovaná, této soutěže se zúčastnila již po druhé. 
V kategorii do 9 let věku předvedla výborný výkon 
a byla oceněna zlatým pásmem. Zařadila se tak 
ve své kategorii mezi nejlepší hráče na akordeon 
v České republice. 

 Gratulujeme a děkujeme za vynikající repre-
zentaci ZUŠ Jany Štursy.  Martin Obr

Žáci II. ZŠ vystoupí s Ondřejem Rumlem
Zpěvák a hudebník Ondřej Ruml 
natočil nové vánoční album Za-
pomenutý příběh. Představí ho 
15.  prosince od 19:00 v kulturním 
domě. Spolu s ním vystoupí i žáci 
II. ZŠ.

„Zapomenutý příběh vypráví nejen o narození 
Ježíška v Betlémě, ale i o tajemném zrození záři-
vého Světla v nás. To Světlo se v nás může rozsvě-
cet každý den – drobnými dobrými skutky, láskou 
k druhému člověku,“ říká autor písní Zdeněk 
N. Bričkovský a naznačuje, že se lidé mohou 
tímto příběhem inspirovat po celý rok, nejen o 
vánočních svátcích.„Na těch písních mě hned 
něco zaujalo. Byla to jednoduchost a čistota, kte-
rou vlastně už dlouho hledám. Hledám obyčejnou 
písničku. A tady jich bylo hned deset,“ říká Ruml. 
„Hned jsem věděl, že mi nezbývá nic jiného, než 
zkusit vše nazpívat se vší pokorou a láskou k 
tomu příběhu, protože jsem cítil, že se mě vel-
mi dotýká.“ Aranžemi skladby opatřil hudební 

skladatel David Rotter, který Rumla pro tento 
projekt oslovil. Tento koncert bude výjímečný 
i tím, že jako pěvecký sbor vystoupí žáci II. ZŠ.
Vstupné : 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě.

Předprodej: IC Nové Město na Moravě, restau-
race K CLUB Tyršova 1001.

 -red-

U stromečku zahraje Tomáš Kočko 
Známý folkař a sběratel lidových písní vystoupí  
při rozsvěcení adventu 1. prosince na Vratislavově 
náměstí. 
Tomáš Kočko v Novém Městě na Moravě vystu-
poval už několikrát a rád se sem vrací. Hudebník 
a skladatel je znám především tím, že se snaží 
oživit staré a zapomenuté lidové písně, které 
sbírá na svých cestách po Moravě a Čechách. 
Zajímá se také o starou slovanskou tradici a 
mytologii. Již řadu let vystupuje Tomáš Kočko 

se svým ORCHESTREM, 
zejména tedy s Libuší Černou 
(housle, viola, zpěv), Helenou 
Vyvozilovou (flétny, cimbálek, 
kvinton,), Romanem Plaširy-
bou (kontrabas, basová kyta-
ra), Pavlem Plchem (perkuse, 
cimbálek, vokál) a Stanislavem 
Pliskou (bicí nástroje a perku-
se).  -kb-

Více informací z kulturního 
dění v Novém Městě hledejte 
na webu nkz.nmnm.cz
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Koncert Jaroslava Hutky

Slavný písničkář vystoupí 11. prosince od 19:00 v 
kulturním domě na malé scéně za oponou. -red-

ARTkino v Horácké galerii
Skvělá zpráva pro filmové fa-
noušky a milovníky klubových ki-
noprojekcí.
 Horácká galerie otevírá v pátek 30. listopadu 
své ARTkino, které volně navazuje na tradici 
filmových klubů v  Novém Městě na Moravě. 
Pravidelné kinovečery se budou odehrávat v zá-
meckém podkroví každý poslední pátek v měsíci 
v 19:30. Lektorský úvod před každou projekcí 
provede pan Miloš Zabloudil, který v Novém 
Městě vedl filmový klub s přestávkami skoro 15 
let. 
Jako první titul byl zvolen český snímek Hastr-

man režiséra Ondřeje Havelky, natočený podle 
románu Miloše Urbana, a na konci prosince se 
můžete těšit na italsko-francouzské životopisné 
satirické drama Paola Sorrentina Oni a Silvio, 
zachycující s lehkou nadsázkou život bývalého 
italského předsedy vlády. Ale pozor, artové kino 
se také vyznačuje menší kapacitou sálu, která 
je u nás stanovena počtem 50 osob. Pokud si 
chcete své místo rezervovat, ozvěte se na e-mail: 
pokladna@horackagalerie.cz nebo na telefonní 
číslo 566 654 211. Samotné vstupenky v jednotné 
ceně 80 Kč se budou prodávat půl hodiny před 
projekcí. Těšíme se na vás vždy poslední pátek 
v měsíci.
 -HG-

Novocantus vánočně 
I letos plánuje mužský pěvecký sbor Novocantus svá 
vystoupení ve vánočním období. 
Tento rok si zpěváci připravili vystoupení hned 
několik a věří, že si na své může přijít širší spek-
trum posluchačů. První ochutnávkou by mělo 
být kratší  vystoupení  při příležitosti rozsvícení 
vánočního stromu v sobotu 1. prosince na Vra-
tislavově náměstí. Další koncert připomene krá-
su klasické barokní hudby. Bude jím vystoupení 
pod názvem Barokní adventní písně, a to v sobotu 
8. prosince v 17 hodin v Horácké galerii. Zde vy-
stoupí  Novocantus spolu se skupinou Castello in 
Aria, což je uskupení poloprofesionálních a profe-
sionálních hudebníků, kteří přednesou barokní 
skladby v podobě, v jaké je mohli slyšet poslu-
chači v 17. a 18. století. Budou totiž hrát na kopie 
barokních nástrojů, které zaujmou nejen svým 
zvukem, ale i provedením a tvarem. Můžeme se 
tedy těšit nejen na a cappella sborové zpěvy, ale i 
na skladby společné a také na čistě instrumentální 

v podání souboru Castello in Aria. 
Dalším koncertem bude společné vystoupení 
s ženským sborem Naenia. Novoroční koncert 
se uskuteční opět v evangelickém kostele, a to ve 
čtvrtek 3. ledna v 18 hodin. Domnívám se, že krása 
samostatných ženských hlasů v kontrastu se sbo-
rem čistě mužským potěší každého návštěvníka. A 

samozřejmostí budou i písně ve společném prove-
dení, které jsou vyvrcholením tohoto koncertu. 
Věřím, že jednotlivá vystoupení přispějí k dobré 
pohodě a náladě, která k vánočním svátkům ne-
odmyslitelně patří. 
 Václav Peňáz, předseda sboru Novocantus 

Vitrážové svícny 
a papírové lampiony 
Vyrobte si vlastní 11.-18. prosince 2018 v 
Horácké galerii.
V nejtemnější době roku je třeba se obklopit 
světlem. Když si navíc  vytvoříte svůj vlastní 
svícen, bude očekávání vánočních svátků 
jistě o mnoho příjemnější. V kreativní dílně 
HG si můžete vytvořit svícen technikou 
Tiffany vitráže nebo si poskládat z papíru 
svůj neotřelý lampion. Cena dílny je 50 Kč/
lampiony, 100 Kč/vitráž. Dílna se otevírá 
vždy nejméně pro 3 osoby a doporučený 
věk je od 10 let. Kontakt: Mgr. Eva Kul-
ková, tel: 603 210 321, e-mail: kulkova@
horackagalerie.cz

Vánoce v muzeu
Horácké muzeum se také při-
pravuje na Vánoce a nabízí hned 
několik zajímavých akcí. 
5. prosince můžete zajít do muzea na tradiční 
mikulášskou koledu - Čertohrátky s výtvarnou 
dílnou DDM. Nebe bude tentokrát na půdě mu-
zea. 

Jarmark tradičních řemesel se chystá na pátek 
14. prosince od 10 do 16 hodin. Své umění přije-
dou předvést a prodávat výrobci vánočních deko-
rací ze dřeva, vosku, šustí, síťované, drátované aj. 

Nebudou chybět ani skleněné baňky ze sklárny 
Horní Bradlo nebo kreace ze šišek pana Janů z 
Nové Vsi. Výtvarnou dílnu povede drátenice paní 
Studená. Současně s jarmarkem bude otevřena 
výstava betlémů ze sbírek hlineckého muzea. 
Uvidíte několik desítek betlémů různých druhů 
a velikostí, z nichž největší, od pana Petrlíka z 
Hlinska, obsahuje 40 velkých figurek. 

29. prosince bude oblíbené kufrování. 
Chaloupky o.p.s. chystají orientační běh či po-
chod pro rodiny s dětmi, turisty i pokročilé běžce. 
Start 10-14 hodin z muzea.  -HM-
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Zmizelé Nové Město
Patřil k průkopníkům krajinářské fotografie 
na Vysočině

Na půdu obvykle ukládáme věci, které už přestaly 
sloužit svému účelu, nebo věci, které zrovna ne-
potřebujeme. Po delším čase je znovu objevujeme 
a někdy se až divíme, o jak vzácné památky jde. 
 Na půdě jednoho starého domu, který stojí 
v Makovského ulici v Novém Městě na Moravě, 
jsou ukryty velké poklady. Mohla jsem si je pro-
hlédnout díky paní Libuši Kaláškové, která nyní 
v domě spolu se svou rodinou bydlí. Nejsou to 
ovšem žádné šperky či mince. Na půdě například 
odpočívá malířský stojan a paleta s barvami. 
Skutečně odpočívá. Původní majitel domu, 
akademický malíř Alois Podloucký, zemřel před 
třiapadesáti lety.  
Vedle stojanu a palety trůní také velká papí-
rová krabice plná fotografií, výkresů, diářů a 
malých červených notesů se známkami žáků. 
Alois Podloucký působil jako profesor na reálce 
v Novém Městě na Moravě. Na tuto školu na-
stoupil v září 1925. Předtím učil na Gymnáziu 
v Jihlavě a v Uherském Hradišti. Je zajímavé, že 
ho nikdy nelákal volný umělecký svět. Zřekl se 
nejistého povolání svobodného umělce a dal se 
raději na jistou dráhu učitelskou. Žáky novoměst-
ské reálky vyučoval jednatřicet let! Byli mezi nimi 
i budoucí výtvarní umělci – sochaři Arnošt Košík 
a Vlastimil Večeřa, malíři Věra Frömlová-Zezulá-
ková, Bohdan Lacina, Bohumil Puchýř, Rudolf 

Puchýř, Antonín Smažil, Jiří Šebek. Na zaslou-
žený odpočinek odešel profesor Alois Podloucký 
až v roce 1956. 
Ale jakýpak může mít odpočinek 
člověk plný tvůrčího elánu? Navíc 
měl najednou mnohem víc času 
než v době svého pedagogického 
působení.  Není divu, že právě 
v posledních letech svého života 
namaloval nejvíce obrazů, pře-
devším s krajinářskými motivy.  
V papírové krabici, snesené z půdy, 
jsem objevila i svědky jiné činnosti 
Aloise Podlouckého. Tužkou kres-
lené návrhy na kulisy, třeba ke ko-
medii Recept na štěstí nebo ke hře 
Komediant. Připravil také několik 
zajímavých scénických výprav 
k divadelním představením, kte-
rá se hrála na jevišti novoměstské 
sokolovny. Byl totiž členem diva-
delního spolku Horák.
Vedle malířství byla jeho druhou 
láskou hudba a zpěv. Jako houslis-
ta a barytonista velkého hlasového 
rozsahu dovedl podnítit ve škole 
zájem o tento druh umění. Byl také 
členem pěvecko-hudebního spolku 

Smetana. Účinkoval nejen ve sboru, ale hlavně 
jako sólový zpěvák. V roce 1935 se například 
podílel na premiérách dvou oper hudebního skla-
datele a učitele Josefa Pavelky – Soumrak rodu 
Jamborova a Král Lávra. K úspěšnému provedení 
přispěl jak scénickými výpravami, tak pěveckým 
vystoupením v hlavních rolích. 
Když 17. června 1928 přijel do Nového Města na 
Moravě prezident T. G. Masaryk, měl profesor 
Podloucký velkou zásluhu na slavnostní výzdo-
bě města. Navrhl několik slavobrán, které při 
této příležitosti ozdobily městské ulice. „Hned 
u prvních domů projíždí průvod slavobránou 
v  podobě staré hradby, jakých podle návrhu 
profesora Podlouckého bylo ve městě postaveno 
pět, všechny s nápisy, ozdobené chvojím, kvítím, 
prapory. Upravená Brněnská ulice je lemová-
na špalírem hasičů a obecenstva. U zámku vítá 
nová slavobrána s gotickým cimbuřím.“ Tento 
zápis o druhé prezidentově návštěvě v centru Ho-
rácka najdeme v novoměstské kronice. Profesor 
Podloucký se rovněž podílel na budování Ho-
ráckého muzea. 
Ještě jednou se však vrátím ke krabici, kterou 
paní Libuše Kalášková snesla z půdy svého domu. 

Kozy

Lyžaři
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Překvapilo mě také množství starých černobílých 
fotografií. Ale nešlo jen o osobní snímky ze  živo-
ta profesora Podlouckého. Prostřednictvím 
fotografií se snažil o dokumentární zachycení 
obyčejného života na Horácku v první polovině 
minulého století. Proto mají jeho snímky velkou 

hodnotu. Černobílé fotografie ovšem rychle 
podléhají škodlivému působení času. Naštěstí 
zůstalo zachováno několik stovek skleněných de-
sek  s negativy. Ty nechala paní Libuše Kalášková 
převést do digitální podoby, o kterou se obětavě 
postaral pan Vojtěch Košík. 

A tak jsem se mohla 
podívat na stavbu 
sanatoria na Buch-
tově kopci, na starou 
sokolovnu, na příjezd 
T. G. Masaryka do 
Nového Města na Mo-
ravě. Obdivovala jsem 
žánrové obrázky, např. 
stařenku pasoucí kozu, 
kluky foukající na pe-
čené brambory, ženy 
skloněné nad hromád-
kami draného peří, 
pestré lidské hemžení 
na novoměstském 
jarmarku. Jako malíř 
měl Alois Podloucký 
neobyčejný cit pro 

kompozici a světlo. Pa-

třil k  průkopníkům krajinářské fotografie na 
Vysočině. K zachycení zajímavých momentů ze 
života Nového Města a okolí používal fotoaparát 
Flexaret.
 O této jeho činnosti se ovšem málo vědělo. Proto 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě uspořádala 
v létě roku 2011 výstavu, na níž představila Aloise 
Podlouckého nejen jako malíře, ale i zdatného 
amatérského fotografa. Vystavených fotografií 
bylo ovšem jen několik. Horáckému muzeu 
v Novém Městě na Moravě patří poděkování za 
to, že připravilo ucelenou výstavu z fotografické 
dílny profesora Podlouckého. Probíhala od 17. 
února do 31. května 2017. Podklady k výstavě po-
skytla muzeu paní Libuše Kalášková. Šlo o téměř 
padesát snímků. Návštěvníci mohli vidět opravdu 
unikátní fotografie například žďárského zámku 
nebo už zaniklé plovárny na Cihelském rybníku 
v Novém Městě na Moravě. Mně osobně se kromě 
výjevů z všedního života lidí na Horácku nejvíce 
líbily krajinářské zimní snímky ze Studnic.                                              
Výstava se těšila velkému zájmu, a to nejen obyva-
tel Nového Města na Moravě. Pan profesor Alois 
Podloucký by z toho měl určitě radost. 

 Věra Rudolfová    

Poznáte některého z fotografů? Ozvěte se prosím na e-mail: eva.kulkova@nmnm.cz.

 Poznáte některého z fotografů, kteří se shromáždili před katolickým koste-
lem při snímání zvonů z věže v dubnu 1942?

Zima ve Studnicích
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FIRMA SPORTEN a.s. PŘIJME ZAMĚSTNANCE 
NA TYTO POZICE:

KONTAKT
tel. 566 654 328

e-mail: sutekova@sporten.cz
sporten@sporten.cz

 

 
 kompletní vedení  

   .  
  
 .  
  

    
   

 

 

732 418 410 
@  

NEŘEŠTE PŘECHOD 
NA DVB-T2 
NAMONTUJEME 
VÁM SATELIT
na 2 TV JEN ZA 300 Kč! 

tel.: +420 778 527 899 
www.SATELITNIDOTACE.cz
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Biathlon
FAN SHOP

Nejv tší Váno ní koutek
Vše od há k až po strome ky
Silvestrovský OH OSTROJ

Nové M sto na Morav

- pestrá práce
- závodní stravování

lakýrník

Ješte nevíte co manželce, mamince 
nebo kamarádce pod stromecek? 

Nabízíme dárkové poukazy, které poteší
 každou ženu ;-)

Dekujeme Vám všem za prízen
v tomto roce a prejeme Vám krásné
svátky vánocní a štastný nový rok!tt

soboty 1. a 8. a 15.12.otevreno 900-1130

Po   900 - 1700

 Út    900 - 1700

St  1300 - 1700

Ct    900 - 1700

Pá   900 - 1700

pauza na obed 1200 - 1300ot
ev

íra
cí

do
ba

Dárkový poukaz
na zbozí dle vlastního výberu v hodnote

NoMéna fashion | telefon 608 963 396Malá 158, 592 31, Nové Mesto na Moraveinfo@nomena.cz |      nomenafashion

kazkakazaz
dnote

císlo poukazu
platnost do

Po, Út, Ct, Pá      900 - 1700 St                      1300 - 1700
pauza na obed 1200 - 1300

ˆ ˆ ˆ

 

NoMéna fashion, 608 963 396
info@nomena.cz nomenafashion www.nomena.cz
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prosinec výstava Jan Štursa - Akty Horácká galerie

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

prosinec výstava 25 let české známkové tvorby Horácká galerie

prosinec výstava Jindřich Štreit/Konstantin Korovin - Japonsko Horácká galerie

prosinec výstava Knihovnické ohlédnutí 2018 městská knihovna

1.12. 15:00 advent Zahájení adventu Vrat. náměstí

2.12. 14:00 jarmark Adventní dobročinný jarmark evang. kostel

4.12. 17:00 koncert Adventní koncert evang. kostel

4.12. 19:00 kino Kino v Mosulu, dokument ČR, 2018 kulturní dům

5.12. 14:00 děti Mikulášské Čertohrátky HG a HM

6.12. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

8.12. 8:00 trh Farmářský trh Vrat. náměstí

8.12. 9:00 trh Novoměstský fler trh kulturní dům

8.12. 17:00 koncert Barokní adventní písně - Castello in Aria a Novocantus Horácká galerie

9.12. 15:00 tanec Tančírna speciál - Linda Hop a charleston kulturní dům

9.12. 16:00 děti Táta, máma a já aneb o Palečkovi - divadelní pohádka kulturní dům

10.12. 19:00 kvíz Chytrý kvíz kulturní dům

11.12.19:00 koncert Jaroslav Hutka kulturní dům

13.12. 17:00 koncert Vánoční dech kulturní dům

14.12. 9:00 výstava Výstava Betlémů z Hlinska Horácké muzeum

14.12. 10:00 jarmark Vánoční jarmark Horácké muzeum

14.12.,15.12. trh Adventní trhy Vrat. náměstí

15.12. 19:00 koncert Ondřej Ruml - Vánoční koncert / vystoupí i žáci II.ZŠ kulturní dům

16.12. 16:00 kino Úžasňákovi 2, animovaný dětský, USA kulturní dům

17.12. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

18.12. 19:00 kino Avengers: Infinity War, akční USA kulturní dům

18.12. 19:00 koncert Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů Horácká galerie

19.12. 15:30 koncert Vánoční vystoupení studentů gymnázia, podruhé v 18:00 gymnázium

20.12. 19:00 kvíz Chytrý kvíz kulturní dům

24.12.15:30 divadlo Adventní hra „Na lavičce v parku“ evang. kostel

24.12. 17:00 dárky Štědrý večer a Ježíšek NMNM

28.12. 19:30 kino Oni a Silvio, Itálie, 2018, 150 min Horácká galerie

29.12. 10:00 sport Novoměstské kufrování - tradiční pochod Horácké muzeum

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