
Letošní zima je krásná na pohled

V ulicích bylo nejvíce sněhu za posledních deset let
Nové Město zasypal sníh a silničá-
ři měli co dělat, aby udrželi ulice 
průjezdné.  Práci jim ale kromě po-
časí komplikují i neukáznění řidiči.

Až šestnáct hodin denně strávili pracovníci 
Technických služeb za volantem svých strojů,  
aby zvládli přívaly sněhu, které se na Nové Město 
sypaly během ledna. „V terénu jsme měli veškerou 
techniku“, potvrdil šéf Technických služeb Jiří 
Brychta.  „Podle našich zaměstnanců nebylo v 
Novém Městě tolik sněhu za posledních deset 
let,“ dodává. 

Na sníh se Technické služby připravu-
jí pravidelně už od listopadu. Pracovníci jsou 
rozděleni do směn, připraveni kdykoliv vyrazit. 
Jakmile napadnou více než tři centimetry sněhu, 
vyjíždějí sypače. Vedoucí směn neustále sledují 
předpovědi počasí na norských serverech, které 
jsou údajně ve svých prognózách nejpřesnější. 

Lednová nadílka ale prověřila jejich připra-
venost na maximum. „Lidé nám posílali až 50  
žádostí o odklizení sněhu denně, vyjížděli jsme 
nejen odklízet sníh ze silnic, ale také odstraňovat 
spadané větve a stromy. Museli jsme několikrát 
shazovat sníh ze střech a  rampouchy z okapů. 

Snažili jsme se všem vyhovět a udržet město 
průjezdné, ale nemůžeme být na všech místech 
najednou,“ dodává Brychta. 

Město je pro podobné případy rozděleno do 
zón, z nichž každá má svoji danou prioritu. 
Nejdříve se proto uklízí Vratislavovo náměstí a 
okolí novoměstských škol, pak se postupuje dále. 
„Jsou lokality, které na tom byly opravdu špatně. 
V čase nejhustšího sněžení jsme tam stěží zvládli 
udržovat průjezdnost silnice. Mluvím o Holub-
ce, lokalitě Nad Městem a o Betlému,“ dodává 
Brychta. V době uzávěrky Novoměstska ale byly 
všechny ulice v Novém Městě průjezdné a sníh 
odklizen. 

Největší problém 
teď mají TS s tím, kam 
sníh vyvážet. „V sou-
časnosti ho vozíme 
na městské louky za 
MEDIN. Město má na 
odklízení sněhu k dis-
pozici 2 čtyřkolky, 3 
traktory, 1 multikáru, 
1 velký sypač, 3 nakla-
dače a 3 nákladní auta. 
O pomoc ale muselo 
požádat soukromníky 
s traktory.“ 

Bohužel odvážení sněhu z ulic zaměstnancům 
TS komplikují neukáznění řidiči. „Alespoň dva 
dny dopředu avizujeme, že budeme z dané ulici 
sníh vyvážet. Pomocí informačních cedulí žádá-
me majitele vozidel, aby přeparkovali. Bohužel 
téměř třetina aut v ulici vždy zůstane,“ krčí rame-
ny Brychta.  Výsledkem prý je, že v ulicích jsou 
stále nevyvezené "ostrůvky" sněhu, které kompli-
kují provoz. „Prosíme proto Novoměšťáky, aby 
informacím na cedulích věnovali pozornost a 
auta si přeparkovali,“ dodává Brychta. 

 -red-
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Obnovená tradice - masopust v Novém 
Městě na Moravě
V sobotu 23. února se stane Vrati-
slavovo náměstí svědkem události, 
která se v Novém Městě konala 
pravděpodobně naposledy před 
druhou světovou válkou.

Masopustní veselí začne  ve 14:00 na Vratislavově 
náměstí. Odtud také vyrazí masopustní průvod 
masek. Do průvodu je vítán každý, kdo bude mít 
masku. Průvod obejde náměstí a poté se maš-
kary odeberou do kulturního domu, kde začne 
od 15:30 dětský karneval. Nebude chybět ani 
tradiční občerstvení. Své produkty pro letošní 
rok představí novoměstský pivovar Hejkal a za-
bijačkové speciality obstarají Jatky Fryšava s.r.o.  
Masopust, lidově také ostatky, byl tradiční 
třídenní slavností, která se konala před Pope-
leční středou. Masopustní zvyky pochází z po-
hanských oslav konce zimy a tradovaly se zejmé-
na ve slovanských zemích, kde dodnes najdeme 
mnoho shodných prvků. Podle některých teorií 
je ale původ masopustu třeba hledat až v starém 
Římě. Masopust je obecně vnímán jako období 
hodování před velikonočním půstem, je spojován 
se zabijačkami, tanečními zábavami a často také 
se svatbami. Poslední tři dny před Popeleční 
středou (tedy v neděli, pondělí a úterý) se ko-
naly průvody masek a různé jiné rituální zábavy. 

Ostatky se samozřejmě slavily i na Novoměstsku. 
Mnoho informací je k nalezení v místních kroni-
kách. Vybrali jsme z nich několik zajímavostí z 
dob před první světovou válkou. 

Radešínská Svratka
„V Radešínské Svratce se o ostatcích předvádě-
ly starodávné zvyky, což se dělo ještě před válkou 
zcela pravidelně. V pondělí chodily obcí maškary. 
V čele Žid s obráceným kožichem, omotaný po-
vříslem, v ruce slaměný cep a na hlavě papírovou 
čepici se střapcem. Na zádech měl žertovnou cedu-

li s nápisem například 
“Rozvedený pán hle-
dá nevěstu“. Obvykle 
bavil lidi a honil děti s 
cepem. V kominickém 
obleku šel kominík, 
který vymetal trouby, 
komíny i spíže a kde co 
mohl, ukradl. V průvo-
du chodíval také švec, 
hostinská, úředník a 
tak podobně. V čele 
průvodu šla hudba 
nebo harmonikář.
Ve čtvrtek po Popeleční 
středě se odehrávalo 
takzvané zabíjení ko-
houta. Vsí procházel 
průvod krojovaných 
chlapců a děvčat. Ta 

nesla nazdobeného kohouta v košíku. Držela jej za 
pentle, které byly ke košíku přivázané. V průvodu 
šli také stárkové a „kat“. Průvod došel na náves 
/naproti Vencálkům/, kde kohouta zahrabali do 
země tak, aby mu koukala jen hlava. Tomu, kdo za-
platil korunu, zavázali oči, roztočili ho, aby ztratil 
orientaci, a do ruky mu dali palici, kterou měl za 
úkol kohouta zabít. Když se to nikomu nepodařilo, 
kat kohoutovi usekl hlavu. Pak se šlo do hospody, 
kde kohouta uvařili a společně snědli. Vše končilo 
muzikou a tancem.“

Míchov
„V neděli o ostatcích se pečou koláče nebo se smaží 
koblihy na oleji. Obvykle byla v obci jeden nebo dva 
dny muzika. Muzikanti přišli odpoledne, zahráli 
dva tři kusy před hospodou na znamení, že zábava 
začíná. Většina starších už seděla v hospodě, poví-
dali, jedli, pili. Ve vsi prý panovala jedna zvláštnost 
a to, že místní děvčata se ostýchala jít do sálu jako 
první. Chlapci je tam museli dovést a s každou sál 
jednou obtančit. Zábava panovala do rána. Přes 
den se vyspávalo a kdekdo se šel do hospody ještě 
„spravit“ a zdržel se do pozdních nočních hodin. 
Třetí den, to jest v úterý, šla chasa koledovat v 
maskách. Vykoledované peníze šli ale zas utratit 
do hospody, kde se opět konala zábava. Ta měla 
svá specifická pravidla. Na parketě tančili mladí 

16letí chlapci stejně jako staří šedesátníci. Matky 
a manželky seděly na lavicích po obvodu sálu a 
bedlivě sledovaly, jestli se někde neschyluje k ně-
jakému nepovolenému seznamování. Obecně totiž 
platilo, že služka by neměla mít poměr se synem 
chalupáře a naopak. Nežádoucí také byly vztahy 
dvou mladých lidí různého vyznání. Matky na vše 
dohlížely a počítaly, kolikrát kdo s kým tancoval. 
Po půlnoci přišla řada i na ně, protože nastávala 
dámská volenka. Muzikantům se platilo za jednot-
livé písně. Každý si mohl nechat zahrát i takzvané 
sólo, které bylo dražší. Bylo to ale poměrně výrazné 
společenské gesto, protože dotyčný tím dával najevo 
jakousi nadřazenost, což často vedlo ke rvačkám.“
 
Výpisy z místních kronik poskytlo Horácké  
muzeum.  -red-

Masopustní koblihy 
Suroviny:
500 g hrubé mouky
500 g strouhaných uvařených brambor
2 vejce
250 ml mléka
1 kostka droždí
3 malé lžičky cukru
špetka soli
olej na smažení 
Postup:
1. Do velké mísy vsypte hrubou mouku a do 
ní udělejte důlek, do kterého rozdrobíte drož-
dí. Pak přidejte cukr, zalijte trochou mléka a 
vše smíchejte dohromady. 
2. Do připraveného kvásku přidejte na-
strouhané brambory, 2 vejce, sůl a zalijte 
zbytkem mléka. Vše smíchejte a vypracujte 
těsto. 
3. Nechejte 1 hodinu kynout. 
4. Na pomoučeném válu vytvarujte z těsta 
malé bochánky, které potom necháte opět 
nakynout. 
5. Bochánky dejte do rozpáleného oleje a 
smažte s přikrytou poklicí dozlatova. Potom 
je obraťte a už s odkrytou poklicí je dosmažte. 
6. Hotové koblihy nechte dobře okapat. 
Na závěr je pocukrujte mletým cukrem s 
vanilkou, dozdobte jahodovou marmeládou 
a šlehačkou.
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Jiří Brady 
zemřel
V noci z 11. na 12.  ledna zemřel v 
Torontu ve věku nedožitých 91 let 
pan Jiří Brady, novoměstský rodák 
a čestný občan města.

Narodil se 9. února 1928 a jediný z rodiny i 
místní židovské komunity přežil holokaust. V 
roce 1949 opustil republiku a po dočasném po-
bytu v Rakousku žil od roku 1951 v Kanadě. Při 
úspěšném podnikání v Torontu pomáhal našim 
emigrantům a po listopadu 1989 i rodné vlasti. 
Jeho životní příběh přiblížila světoznámá kniha 
Hanin kufřík i jeho vlastní osvětová činnost v 
zemích různých kontinentů. Jako oběť rasové 
perzekuce se pak podílel na vydání publikací s 
touto tematikou. 
Za šíření poselství tolerance, nenásilí, svobody 
a vzájemné pomoci byl vyznamenán německým 
spolkovým prezidentem, britskou královnou, 
vládou kanadské provincie Ontario, českým 
premiérem i řadou našich institucí. 
Domovem Jiřího Brady zůstalo rodné město, 

které velmi často navštěvoval. Ztrácíme v něm 
morálně silnou osobnost, velkého novoměst-

ského patriota i výborného přítele. Čest jeho 
památce!  -ZCH -

Vzpomínka Věry Rudolfové
 S panem Jiřím Brady jsem se poprvé setkala 
v květnu 2004, a to před domem čp. 13 na Vra-
tislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. 
Natáčeli jsme tehdy pro Český rozhlas pořad 
Toulky Moravou, v němž vyprávěl nejen o sestře 
Haně a svém životě, ale také o častých návratech 
do rodného města. Zeptala jsem se ho mimo jiné,  
jak mu je, když stojí před zmíněným domem. „Je 
to prostě se smíšenými pocity.   V tomto domě 
jsme s Hanou prožili šťastné dětství, ale také 
v roce 1941 naposledy viděli své rodiče. Odtud 
jsme pak byli o rok později oba deportováni do 
Terezína. A teď už v domě bydlí jiná rodina.“
O tragickém osudu sestry Hany, jejíž život skončil 
ve třinácti letech v Osvětimi, vyprávěl Jiří Brady 

na mnoha besedách. Byla to například beseda 
se studenty Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity v  Brně. Uskutečnila se 19. května 
roku 2005. Jiří Brady měl vypravěčský talent. 
Mluvil přesvědčivě, dovedl odpovídat na dota-
zy. Třeba na ten, proč i v pozdním věku jezdí po 
celém světě a pořádá besedy zejména s mladými 
lidmi. „Chtěl bych, abyste věděli, k čemu může 
vést nesnášenlivost a nedostatek tolerance mezi 
lidmi. Vzájemné tolerance je stále málo, a to mě 
nenechává v klidu.“
 Na žádnou besedu už Jiří Brady bohužel ne-
přijede. Jedenáctého ledna roku 2019 přišla 
z   kanadského Toronta smutná zpráva o jeho 
úmrtí.      Věra Rudolfová

Jiří Brady při poslední návštěvě Nového Města v roce 2016

Pomozte vyčistit naše lesy, pravidelný jarní úklid se blíží
Také v letošním roce se připravuje osvětová akce 
Čistá Vysočina spojená s jarním úklidem přírody, 
a to v rámci kampaně Den Země, který připadá 
na 22. dubna. Letos se bude jednat už o jedenáctý 
ročník. Sběr odpadků probíhá především v okolí 
silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích 
v obcích a městech.  V letech 2016, 2017 a 2018 
bylo postupně sebráno 104, 82 a 73 tun odpadků 

a aktivně se akce zúčastnilo vždy přes 22 tisíc 
dobrovolníků. Přihlášení probíhá od 1.1. do 28. 2. 
2019 prostřednictvím elektronického formuláře 
na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-
vysocina.cz/cistavysocina. Úklid bude probíhat v 
termínu 8.4.–21.4. 2019. Plastové tašky na odpad 
budou  zdarma.  
 -red-
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Přijímačky na střední školy se blíží. 
V Novém Městě najdou vhodnou 
školu ti, kdo dávají přednost stu-
diu, i talentovaní řemeslníci. Po-
sledním dnem, kdy můžete podat 
přihlášku ke studiu na střední 
školy, je pátek 1. března 2019 

Co nabízí gymnázium?
Pokud se rozhodnete pro novoměstské gymnázi-
um, bude to určitě dobrá volba. Kvalitní příprava 
pro studium na vysokých školách, úspěšnost ve 
vědomostních soutěžích, řada exkurzí, divadel, 
poznávacích zájezdů a dalších aktivit vás bude 

provázet studiem.
 V různých alternativách výuky se budete moci 
setkat například s Mgr. Martinem Benešem, 

PhD. - učitelem chemie a matematiky:
„Práce se studenty je velmi nápaditá. Každý den 
se je snažím něco nového naučit a skoro každý 
den se něco naučím i já od nich. Nejvíce mě baví 
experimentování v chemické laboratoři. Přes 
všechny zkušenosti nikdy se studenty nevíte, 
jak to dopadne.“ 

 BA. Davidem Marshallem - rodilým mluvčím 
z USA:
„V našich hodinách angličtiny se snažím propojit 
všechny dovednosti: mluvení, poslech, čtení a 
gramatiku. Chci, aby studenti byli motivováni 
učit se anglicky, to je klíčem k úspěchu. Mým 
úkolem je vytvořit k tomu vhodné prostředí.“

 Mgr. Dagmar Kadlecovou - učitelkou českého 
a německého jazyka:
„Přestože učím již dlouhá léta, stále mě dokáží 
studenti svými reakcemi překvapit, a to považuji 
na své práci za důležité. Snažím se, aby studenti 
měli dobré znalosti, ale hlavně chci, aby z nich 
vyrostli pracovití a charakterní lidé, kteří obstojí 

v dnešní složité době.“ 
 Mgr. Pavlem Peňázem: - učitelem historie a 
společenských věd
„Pravidelně se účastníme všech typů olympiád 
pro základní i střední školy i dalších nabízených 
soutěží. Například z posledních šesti ročníků 
soutěže S Vysočinou do Evropy naši studenti vždy 
postoupili do finále a čtyřikrát získali nejvyšší 
příčku.“ 

Co nás teď čeká?
Pro žáky 5. a 9. tříd, kteří si chtějí vyzkoušet atmo-
sféru ostrých přijímacích zkoušek, připravujeme 
Přijímačky NANEČISTO. Proběhnou 6. února 
2019, zcela anonymně bez nutnosti předchozího 
přihlášení. Začínáme v 14.40 hodin.
Dále budeme pro žáky 5. tříd organizovat pří-
pravné kurzy, ve kterých s nimi rozebereme již 
zmíněné Přijímačky NANEČISTO. Ty se roz-
běhnou v únoru a březnu 2019. Více informací 
naleznete na www.gynome.cz. -red-

Střední školy v Novém Městě mají studentům co nabídnout

Mgr. Martin Beneš, PhD. dělá pokus

Mgr. Dagmar Kadlecová

BA. David Marshall při výuce

SOŠ Nové Město na Moravě
Střední odborná škola Nové Město na Moravě na-
bízí celou řadu oborů učňovských i maturitních. 
Nabídka je opravdu široká. 
Žáci se zde mohou vyučit v  klasických obo-
rech, jakými jsou Instalatér, Lesní mechanizá-
tor, Opravář lesnických strojů, Tesař, Truhlář, 
Zedník nebo Ošetřovatel, Ošetřovatelka. Jako 
jedna z mála škol nabízí i studium v oboru Želez-
ničář. Maturitní obory jsou: Logistika v dopravě, 
Železniční provoz a Ekonomika a podnikání. 
Nástavbové maturitní obory Podnikání po-
mohou studentům v založení jejich vlastní firmy. 
„Naše škola funguje jako pestrá směsice oborů 
i osobností. Individuálně se věnujeme žákům se 
specifickými  poruchami učení a žákům slabším. 
Případné problémy nepřehlížíme, ale řešíme. 
Každý tak u nás dostane šanci dosáhnout úspě-
chu a možnost ukončit středoškolské vzdělání,“ 
říká ředitel školy Ivo Teplý. 

Vedle výuky se studenti mohou účastnit celé 

řady akcí, které škola pořádá hlavně proto, aby 
se tu žáci cítili dobře. Jsou to adaptační kurzy, 
vodácké a lyžařské kurzy, zájezdy do zahraničí 
nebo různé exkurze. Šikovní žáci se také mohou 
dostat do zahraničí v rámci odborných stáží.

Během studia ve Střední odborné škole je 
možné také získat řidičské oprávnění, lesnické 
zkoušky, svářečské kurzy a podobně. Studenti 
s dobrými výsledky mohou také dosáhnout na 
řadu stipendií a finančních odměn. „Snažíme 
se vtáhnout žáky nejen do vlastního vzdělávání, 
do života školy, ale i do života našeho města. 
Úspěšně spolupracujeme s Centrem Zdislava 
a Domem s pečovatelskou službou, čímž výraz-
ně podporujeme sociální cítění mladé generace 
a vedeme ji k tak potřebným dobrovolnickým 
aktivitám. Jsem přesvědčen, že naši žáci se po 
odborné, ale i lidské stránce v životě rozhodně 
neztratí. A to dává hlavní smysl naší práci,“ do-
dává Ivo Teplý.   -red-

Škola jinak
I vy můžete připojit svůj podpis pod výzvu 
za rozvoj alternativního vzdělávání v Novém 
Městě. Autorem textu výzvy je iniciativa 
novoměstských rodičů ŠKOLA JINAK. 
Se zněním výzvy se můžete seznámit na 
webových stránkách https://skolajinaknm.
webnode.cz/ nebo na facebooku iniciativy a 
podepsat ji můžete ve Zdravěnce Drahuška, v 
Kafé 133 nebo čekárně MUDr. Jana Šmídka.

Uzávěrka březnového čísla je 15. února. 
Své náměty a tipy posílejte na 
zpravodaj@nmnm.cz. 
Vzpomínky a inzerci přebíráme v 
Informačním centru na Vratislavově 
náměstí.
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Incidenty veřejnost nezaznamenala, to je dobře
Dlouholetý velitel novoměstské policie Libor Černý 
skončil ve své funkci na konci ledna 2019. Zeptali 
jsme se ho , jaká byla léta jeho služby a v jakém stavu 
předává novoměstskou policii svému nástupci.

Kdy a jak jste se stal velitelem novoměstské po-
licie? Co to pro vás tehdy znamenalo? 
V roce 2007 jsem byl rozkazem převelen 
z  pozice vyšetřovatele SKPV Žďár nad 
Sázavou do Nového Města na Moravě. V té 
době byli dokonce i poslanci utvrzováni 
v tom, že pokud vznikne 14 krajských ředi-
telství, bez náhrady zaniknou okresy a po-
licie bude přesně kopírovat územní členě-
ní obcí s rozšířenou působností a krajů. 
V rámci republiky tak měla být obvodní od-
dělení, ve kterých měla mít svá pracoviště 
dopravní policie i služba kriminální policie 
včetně vyšetřovatele. Postupně byl tento 
model zavržen a z okresů vznikly územní 
odbory, které kopírují příslušnost soudů. 
Tehdy to byla obrovská výzva, budovat 
systém na tzv. „zelené louce“.

S jakým předsevzetím jste do toho šel a čelil jste 
nějakým problémům?
Nové Město je blízko ke Žďáru nad Sázavou i 
k Bystřici nad Pernštejnem. Jako Novoměšťák 
jsem chtěl vybudovat po všech těch letech reforem 
stabilní a silné sídlo policie v našem městě. V té 
době se neustále sledovaly dojezdové vzdálenosti 
a o svoji pozici jsme neustále bojovali s Bystřicí. 
U hasičů to bylo stejné. Zde Nové Město sídlo 
profesionálních hasičů neobhájilo. 

Po těch letech máte možnost srovnávat. Jaká 
byla bezpečnostní situace ve městě tehdy a jaká 
je dnes?
V době, kdy jsem nastoupil, tak v teritoriu bylo 
pácháno kolem 250–300 trestných činů. V roce 
2018 pouze 120, včetně dopravních nehod, zane-
dbání povinné výživy, což jsou spíše skutkové udá-
losti. Většinou to byla majetková trestná činnost, 

tedy vloupání do obchodů, firem, domů a chat a 
krádeže nafty a vandalství obecně. Eliminaci určitě 
pomohl městský kamerový systém, součinnost 
s městem i větší soudržnost a komunikace s lidmi 
a pořadateli velkých akcí.

Za největší úspěch považuji to, že i když došlo 
k množství incidentů a krizových situací, veřejnost 
toto v podstatě nezaznamenala. Za tím pocitem 
klidu jsou stovky hodin práce všech policistů, kte-
rou veřejnost nevnímá a ani by vnímat neměla. 
V době, kdy si jich veřejnost všimne, tak to je už 
naše drobné selhání.  

Jak velký rajon jste vlastně měli na starosti a  v 
kolika mužích jste jej museli zvládnout?
Obsluhujeme oblast od Herálce, Svratky, 
Jimramova až po Bobrovou. Začínali jsme ve 14 
policistech a nyní je zde plánováno 28. Podařilo se 
nám prosadit model, kdy je třeba plánovat počty 
policistů nikoli pouze dle počtu obyvatel a krimi-
nality, ale také dle kapacity lůžek a návštěvnosti 
regionu. Bezpečnost není samozřejmostí a nikdo 
neumí spočítat to, co se nestalo.  

Rozhodl jste se po letech odejít, proč?
U policie jsem 31 let a byl jsem nejdéle sloužící 

vedoucí oddělení. Všichni kolegové skončili dříve. 
Já jsem nechtěl zklamat svým odchodem svého 
nadřízeného. Ten odešel koncem roku. Oddělení 
je stabilizováno, má dobré výsledky a mohu ho bez 
obav předat svému nástupci. Nikdy bych neodešel, 
pokud bych měl pocit, že není vše v pořádku a že 

nebude v našem městě bezpečno.  

Už víte, kam budou směřovat vaše další 
kroky? 
Určitě to bude zase práce s lidmi. V tom jsem 
nepoučitelný. Člověk žije, dokud je má kolem 
sebe, i když vlastnosti a charaktery některých 
přináší stres, starosti, problémy i nevděk.

Co byste poradil svému nástupci? 
Aby si každé ráno přečetl nápis na autě a 
denně si uvědomoval, že policie, hasiči a 
záchranáři jsou jediní, kdo obratem 24 
hodin denně a 365 dní v roce zareagují na 
jakýkoliv podnět a konají. Jestliže jsou je-
diní, tak prostě musí. Policie je specifická 

v tom, že na oznámení čekat nemusí. Proto každé 
oznámení by si měl můj nástupce sám pro sebe 
vyhodnocovat, jestli k němu muselo dojít, proč 
na tuto skutečnost policie nepřišla sama a zda se 
nedalo události zabránit. Toto by mělo být hlavním 
kritériem hodnocení podřízených policistů.

Co vás ve funkci nejvíce těšilo?
Vždy jsem se mohl spolehnout na práci svých pod-
řízených i zástupců. Ve srovnání s jinými městy 
se pozitivně na naší práci projevila velmi úzká 
spolupráce s městem, městskou policií, hasiči i 
organizátory velkých sportovních a kulturních 
akcí, která není jinde samozřejmostí. K dobré 
spolupráci bylo třeba obětovat volný čas a místo 
sezení na rybách diskutovat na zastupitelstvu či 
dopravní komisi a místo sportování jednat v or-
gánech Sportovního klubu.  -kb-

Informace pro budoucí 
prvňáčky z I. ZŠ
Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, 
každým dnem se přibližuje chvíle, kdy přijdete po-
prvé společně navštívit základní školu.
A protože víme, že nástup dětí do školy je ob-
dobím plným otázek a očekávání, připravily si 
paní učitelky prvního stupně ještě před zápisem 
akce, které by měly přinést do tohoto období více 
informací pro rodiče a zároveň podpořit děti v 
jejich přípravě na zápis. 
Dny otevřených dveří
Ve dnech 4. až 6. února 2019 zveme veřejnost k 

návštěvě přístavby naší školy na Tyršově ulici 321 
v rámci Dnů otevřených dveří. Zájemci si mohou 
prohlédnout prostory a vybavení jednotlivých 
tříd. V tyto dny také mohou zhlédnout výuku v 
1.- 3. ročníku.
14. února 2019 od 15.30 hodin zveme rodiče a 
budoucí prvňáčky na tradiční Posezení u kávy 
a čaje, které se uskuteční na přístavbě školy na 
Tyršově ulici 321. Bude možné podívat se na 
ukázku práce s letošními prvňáčky a blíže se 
seznámit s učitelkami budoucích prvních tříd.
Případné další informace naleznete na webových 
stránkách školy https://zs1.nmnm.cz/.

 -red-

Začaly přednášky 
Univerzity třetího věku
Navštěvovat bude možno přednášky:
Křesťanská ikonografie a hagiografie ve 
dnech: 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4. 
Kouzelná geometrie ve dnech: 5.2. ,19.2., 
5.3., 19.3., 2.4., 16.4.
Přednášky v délce 1,5 hod. budou probíhat 
vždy od 9:00 ve společenské místnosti NSS, 
Žďárská ul. 68.  

Více vám prozradí Ing. Zdeněk Liška mob. 
602 706 523 nebo 702 152 946, e-mail: liska.
zdenek@centrum.cz.  -red-
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Novoměstsko ve fotografiích

Novinky ve sběru odpadu
Nové Město startuje pilotní projekt sběru rost-
linných olejů a tuků a drobného kovového odpadu 
z domácností.

Nové Město na Moravě rozšiřuje třídění odpadů 
z domácností o další komodity. V rámci pilotního 
projektu města bude možné třídit rostlinné oleje 
a tuky a drobné kovové odpady, jako například 
plechovky od nápojů.
V některých lokalitách se nově objeví 20 ks  spe-
ciálních nádob. Do deseti z nich budou moci 
obyvatelé města odevzdávat použité rostlinné 
oleje a tuky. Do těchto nádob budou patřit pouze 
jedlé oleje a tuky, nikoliv například motorové a 
převodové oleje, vazelíny a další ropné produkty. 
Dalších deset nádob bude určeno na sběr  drobné-
ho kovového odpadu.  
Podmínkou sběru rostlinných olejů a tuků bude, 
aby byly do nádob umísťovány v uzavíratelných 

plastových obalech, nejlépe v PET láhvích. Ku-
chyňské tuky a oleje nevyléváme do dřezu ani 
WC. Přelijeme je do plastové láhve, zavřeme 
a vhodíme do nové popelnice oranžové barvy.   
Tuky vylévané do odpadu představují riziko pro 
průchodnost kanalizace, tuky komplikují bio-
logické čištění odpadní vody. Čistá kanalizace 
snižuje i výskyt hlodavců. 
Sběrná místa budou od února na ulicích  Ně-
meckého, Mendlova, Veslařská, Na Výsluní, 
Mírová, Tyršova, Hornická a Karníkova a na 
sběrném dvoře v areálu TS. V případě rostlinných 
olejů a tuků se jedná o nádoby oranžové barvy, 
v případě drobných kovových odpadů o nádoby 
šedé barvy. 
Šetřeme svoje a společné kanalizační systémy, 
svoje peníze a přispějme sběrem kuchyňských 
olejů a tuků ke zlepšení kvality životního prostře-
dí v našem městě.
 Marcela Popelková

Poplatky za odpad 2019
Od 2.1. do 31.12.2019 je vybírán místní po-
platek za komunální odpad na rok 2019 od 
občanů, kteří mají na území obce trvalý po-
byt. Poplatek je stanoven Obecně závaznou 
vyhláškou města ve výši 480 Kč na osobu a 
rok. Neuhrazený místní poplatek bude po 
prvé upomínce vyměřen platebním výměrem 
na dvojnásobek. 
Dále je vybírán místní poplatek za psa od ob-
čanů, kteří mají na území obce trvalý pobyt. 
Poplatek je stanoven ve výši 400 Kč na rok.
Místní poplatek je možné uhradit v hotovosti 
nebo platební kartou na pokladně MěÚ, Vra-
tislavovo nám. 103. 

Po  8:00 – 18:00 
St   8:00 – 17:00 
Čt  8:00 – 14:00 

Zimní pohoda v Maršovicích 

Kondolenční listina na vzpomínkovém večeru za Jiřího Bradyho 

Zasněžené pláně v okolí Nového Města přinášejí radost všem.

Koncert  skupiny Kamelot 19. 1. v KD
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Ze života novoměstských spolků
Spolek Svět na jevišti zve 
na přednášku
Radek Kašpar: Rostlinní učitelé, co mohou dát 
a co vzít? Přednáška se koná v pátek 22. února 
2019 od 18:00, KD Nové Město na Moravě, klu-
bovna č. 1, vstupné dobrovolné.

Pokud se chcete připojit do debaty o latinskoa-
merickém šamanismu, o mystických zážitcích, 
o propastech i vrcholech cesty hledání, přijďte 
si poslechnout příběh Radka Kašpara, který ho 
sám uvádí takto: 

„Bylo, nebylo jednou v Mexiku. Pracoval jsem 
jako průvodce cestovní kanceláře, doprovodil 
klienty po úspěšném zájezdu až na letiště a 
najednou měl týden pro sebe. S čistou hlavou 
jsem nahlédl do staré knihy o mexických 
dobrodružstvích a objevil příběhy o městečku 
Huautla de Jimenéz. Místní léčitelka, maza-
tecká indiánka Maria Sabina, tu používala ve 
svých rituálech magické houby. Cítil jsem v tu 
chvíli, že to je cíl mé další cesty. Na nádraží 

v Huautle mne oslovil starý indián: „nepo-
třebuješ nocleh?“ Za mých dvacet let cest po 
Latinské Americe se mi to nikdy nestalo. A tak, 
přestože průvodci nic takového nedoporučují, 
jsem ho následoval na okraj městečka. Tam už 
na mne čekala ona, následnice Marie Sabiny. 
Věděla, že přijedu. Tento příběh je jen začátek 
mé cesty, cesty hledání hlubšího kontaktu s 
přírodou, s naší kmenovou minulostí, cesty 
poznání jak pracovat se svou myslí. Na začátku 
byly magické houby, ayahuasca nebo mescalin, 
na konci je radost z cesty lesem, z dětských 
otázek, z buddhismu, z čisté mysli, z tance.“ 
MVDr. Radek Kašpar strávil poslední roky 
hledáním technik vnitřní rovnováhy. Je cer-
tifikovaným učitelem jógy smíchu, organizoval 
kurzy 5 rytmů, je učitelem šamanismu pro 
uznávanou Nadaci pro šam. vědění. V oblasti 
psychologie se zabývá jak vědecky ověřenými 
technikami, tak těmi, jejichž vědecké uznání 
postupně přichází. Přednáší o syndromu vy-
hoření pro veterináře, zajímá ho komunikace 
v rámci veterinární praxe, a když má volno, 
zmizí v Latinské Americe.

 -red-

Kurzy tance
Tančírna speciál – Lindy Hop a Charleston bude v  
sobotu 9. února 2019 od 15:00 v kulturním 
domě. 
Pokračovací kurz retro swingového tance Lin-
dy Hop a Charleston. Vedou lektoři brněnské 
taneční školy Swing Wings. Doporučujeme 
pohodlné neformální oblečení a pohodlnou 
obuv. Kurzovné 200 Kč na osobu. Přihlášky a 
bližší informace na tel: 777 045 586 nebo na 
e-mailové adrese: tomblazek@email.cz.

Dejte o sobě vědět
Máte zájem informovat o vašem spolku na 
stránkách Novoměstska? Rubrika Ze života 
novoměstských spolků je tu pro vás. Napište 
nám něco o sobě a pošlete na e-mail:
tomblazek@email.cz .

  Redakce Novoměstska

Sbírka přináší radost z Kristova narození
Devatenáctá Tříkrálová sbírka trvala do 14. ledna 
2019. Po celém okrese bylo možné potkat zhruba 
2 100 dobrovolníků. S ředitelkou žďárské Charity 
Ing. Janou Zelenou jsme si povídali nejen o pro-
cesních záležitostech sbírky. 

Tříkrálová sbírka je jednou z největších sbír-
kových kampaní v České republice. Proč mys-
líte, že se těší takovému zájmu a podpoře ze 
strany veřejnosti? 
Domnívám se, že je to tím, že se podařilo per-
fektně skloubit příjemné s užitečným. Koledníci 
nejen čekají, že budou obdarováni, ale zároveň 
sami obdarovávají svým zpěvem, úsměvem, 
ochotou obětovat svůj volný čas pro dobrou 
věc. A poté získávají od dárců peněžní dary do 
tříkrálových kasiček pro Charitu a mnohdy i něco 
dobrého na zub pro ně samotné. Spokojení pak 
bývají dárci, koledníčci a následně i ti, kterým 
finance pomohou řešit jejich tíživou situaci. 

K čemu je však výtěžek sbírky potřebný, 
když Charita získává, jako každá nezisková 
organizace, finance z různých dotací a gran-
tových výzev?
Bohužel se stává, že na některé potřebné záleži-
tosti je financí málo. Výtěžek Tříkrálové sbírky po-

užíváme především tam, kde ostatní zdroje chybí 
nebo jsou jen velmi omezené. Často využíváme 
finance na krytí investičních nákladů, například 
na nákup služebních automobilů. Máme terénní 
služby, které by bez auta nemohly existovat. Také 

využíváme tříkrálových peněz tím, že přispíváme 
například na svozy uživatelů do našich denních 
stacionářů. Výtěžek Tříkrálové sbírky dále pomá-
há lidem ze sociálně slabých rodin a lidem bez 
domova překonat jejich akutní krizovou situa-
ci tím, že jim poskytneme základní potraviny, 
oblečení, zajistíme nocleh apod. Pomáháme 
v menších projektech také v zahraničí, např. v 
Rumunsku či Moldavsku a v dalších domácích 
projektech.

Rozhodnout se o čerpání výtěžku a potřebnosti 
není jistě jednoduché. Jak taková jednání pro-
bíhají?
Vždy vycházíme z aktuálních potřeb, které sbírá-
me na konci roku. Ty pak schvaluje tříkrálová 
komise Diecézní charity Brno. Poté, co sbírka 
proběhne a jsou sečteny veškeré dary, je možné 
zpracovat konkrétní projekty, které jsou opět 
předloženy komisi, která je posuzuje a poté 
schvaluje. Celý proces je tedy poměrně složitý, 
ale je tak zaručena kontrola správnosti využití 
výtěžku Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová koleda je také založena na předání 
radostné zprávy o narození Ježíše Krista. Ja-
kým způsobem to děláte?
Naší snahou je mimo jiné přinést do domovů 
lidí, které koledníčci navštíví, tuto radostnou 
zvěst. Tříkráloví koledníci to dělají tak, že větši-
nou hned na začátku návštěvy zazpívají koledu 
My tři králové, kterou chtějí potěšit, a pak také 
popřejí vše dobré do nového roku. A moc pěkně 
to funguje. Lidé berou tříkrálové koledování za 
milou, znovuobnovenou tradici, koledníčky už 
vyhlížejí a těší se na ně.               
 Lenka Šustrová
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Výsledky Štěpánských 
závodů 
Příjemným zpestřením loňských Vánoc byly 
Štěpánské závody. Běžely se ve Vysočina 
Areně a na start se postavili jak benjamínci, 
tak veteráni. Hlavním tahákem pak byly zá-
vody v kategoriích juniorky a ženy, junioři a 
muži. Běžkyně na lyžích čekal náročný závod 
na 6 km. S téměř dvouminutovým náskokem 
v něm zvítězila domácí závodnice Adéla Bou-
díková. V kategorii muži a dorostenci se běžel 
závod na 9 km. Vyrovnaný byl doslova do 
posledního metru tratě. O tři vteřiny zvítězil 
letohradský reprezentant Mikuláš Karlík před 
domácím Jiřím Ročárkem.  -mah-

Posedmé nejlepší 
V našem městě umíme pořádat 
velké závody. Již posedmé byl 
totiž závod SP horských kol, který 
se ve Vysočina Areně uskutečnil 
v květnu 2018, vyhodnocen jako 
nejlepší podnik uplynulé sezony.

 „Těší nás, že dokážeme držet vysoký standard 
od roku 2011, kdy jsme začali Světový pohár 
pořádat. Tvrdíme muziku v tom, jak má úroveň 
vypadat,“ říká předseda organizačního výboru 
Petr Vaněk. O ocenění kvality přitom nerozho-
duje pouze Mezinárodní cyklistická federace, 
důležitý je také hlas novinářů či zástupců týmů i 

samotných závodníků. Že Nové Město sbírá toto 
ocenění pravidelně, za tím podle Vaňka stojí špič-
kové zázemí, fantastická atmosféra, perfektní trať 
a zkušení pořadatelé. „Areál je úžasný a vhodný 
pro tuto akci,“ míní šéf organizačního výboru. 
Velké uznání si také zaslouží fanoušci, kteří vytvá-
ří nezapomenutelnou kulisu. „Závodníky oceňují 
a odměňují. Fandí se tu všem, nejen prvním a 
českým závodníkům,“ doplňuje Vaněk. Všichni 
závodníci se shodnou v tom, že jezdit v Novém 
Městě je nejen dřina, ale také zábava. A mnozí 
se už těší na závod v letošním roce, kdy se SP 
v Novém Městě pojede v termínu 24.–26. května. 
Vstupenky na jednu ze sportovních událostí roku 
jsou již v prodeji. Do konce března jsou k dostání 
za speciální cenu. 
 -mah-

Párkové závody 
v Maršovicích 
Ať žije tradice! V neděli 13. ledna se v Mar-
šovicích konal další ročník Párkových závo-
dů. Na startovní čáru se postavilo přes 40 
dětí. Pro nejmenší závodníky byla připravena 
trať o délce 50 metrů, nejstarší pak běželi 
půlkilometrový okruh. Kolem tratě pak po-
stávaly davy fanoušků, kteří neúnavně po-
vzbuzovali. V cíli pak na všechny čekala za-
sloužená odměna v podobě párku s hořčicí. 
Velké uznání si zaslouží také Josef Švanda, 
který se staral o průjezdnost tratě. Letošní 
počasí organizátora závodů, kterým je SDH 
Maršovice, rozhodně nešetřilo. Vydařená 
akce se konala za podpory Mikroregionu 
Novoměstsko.  -fel-, -mah-

Nové posily v kádru Vrchoviny 
Na konci podzimní části se Vrchovina musela vy-
pořádat s odchodem tří klíčových hráčů. 
Novoměstský dres již nebudou oblékat Petr  
Ošmera, Michal Dočekal a Pavel Chalupa. V prů-
běhu zimní přestávky k nim přibyl také bran-
kář David Juran. Pětadvacetiletý odchovanec 
Veverské Bítýšky totiž kývl na nabídku jednoho 
z jarních soupeřů v Moravskoslezské fotbalové 
lize, kterým je celek z Vyškova. Že odchází, sdě-
lil také útočník Jakub Sklenář, jenž se vrací do 
Austrálie. Vrchovina tím přišla o pět hráčů, kteří 
se pravidelně objevovali na hřišti. Funkcionáři 
tak na nic nečekali a začali se shánět po nových 
posilách. Vynaložené úsilí se vrátilo v podobě 
nových hráčů. Jak už jsme informovali, ze Žďáru 
přichází gólový útočník Matěj Vopršal, obranu 
pak vyztuží ždírecký obránce Jakub Fikar. Do 

přípravy také naskočil jihlavský záložník Radek 
Matulka a obránce Marek Svoboda z juniorky 
Zbrojovky Brno. Na zkoušku přišel další obránce 
Tomáš Vařejka ze sousední Bystřice. Novou tváří 
je i brankář Daniel Havlík z Nedvědice, který však 
má být především posilou pro B tým a plnit roli 
třetího brankáře.  Trenéry pak potěšilo, že zů-
stává šikovný útočník Tomáš Duba. O nejlepšího 
střelce týmu se zajímalo druholigové Znojmo. 
„Tomáš řekl, že cítí vůči nám závazek a chce na 
jaře hrát tady,“ ocenil jeho přístup trenér Vrchovi-
ny Richard Zeman. Ten ještě vyhlíží další posily. 
„Očekáváme příchod hráčů z vyšších soutěží, 
kteří se nyní připravují v kádrech svých mateř-
ských týmů,“ uzavřel lodivod.  -mah-

Fotbalisté zahájili zimní přípravu 
I přes vydatnou sně-
hovou nadílku nasko-
čili v druhém lednovém 
týdnu novoměstští fot-
balisté do zimní pří-
pravy. Čeká je nejen 
„oblíbené“ sbírání 
fyzické kondice, ale 
také pilování techniky. 
K tomu se mohou těšit 
na pořádnou dávku 
přípravných zápa-
sů. V  lednu se utkali 
s jihlavskou juniorkou 
a celkem z  brněnské 

Líšně. V  únoru se postupně střetnou s  týmy 
z  Havlíčkova Brodu, Ždírce nad Doubravou, 
Žďáru nad Sázavou a Vysokého Mýta. Jde o tra-
diční soupeře, kteří jistě prověří formu Zemanovy 
družiny. Zda-li bude gradovat, ukáží poslední 
přípravné zápasy. V první polovině března pů-
jde o utkání s týmy z Ústí nad Orlicí a Blanska. 
K prvnímu soutěžnímu zápasu po zimní pauze 
nastoupí naši fotbalisté v neděli 17. března na 
hřišti silného Uničova. Následovat bude výjezd do 
Rýmařova, který musí řešit záchranářské starosti. 
Domácím fanouškům se fotbalisté Vrchoviny 
poprvé představí v neděli 31. března, kdy přivítají 
tým z Frýdku Místku. 
 -mah-
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Radek Jaroš pokořil nejvyšší horu jižní polokoule 
Radek Jaroš to dokázal! Novoměstský ro-
dák a horolezec zdolal nejvyšší horu Jižní 
Ameriky. 

Jde o šestý vrchol v jeho sbírce, kterou 
nazval Koruna světa. Cesta na Aconcaguu, 
jež měří 6 962 metrů a je nejvyšším vrcho-
lem jižní polokoule, však nebyla jednodu-
chá. Se svým parťákem Jiřím Tůmou se 
na vrchol hory dostal až začátkem ledna. 
Během té doby se musel například vypořá-
dat s krádeží. V Argentině přišel o mobilní 
telefon. Zdržení přineslo i špatné počasí. 
Plány kazil silný vítr. A tak se dvojice na vrchol vydala na začátku ledna. Na Aconcaguu nakonec 

vystoupala 4. ledna. Jakou zaslouženou 
odměnu si horolezci dopřáli? Nejen ne-
skutečné výhledy, ale po rychlém sestupu 
absolvovali  jeden z nejdelších raftů v 
Jižní Americe. Samozřejmě nechybělo 
ani šampaňské a tolik oblíbený steak ze 
skopového. K dokončení projektu Ko-
runa světa zbývá Radku Jarošovi zdolat 
nejvyšší vrchol Oceánie  Puncak Jaya 
(4884 m) a střechu Afriky, kterou je hora 
Kilimanjaro (5895 m).  -mah-

Florbalisté věří v úspěšný rok 
Mužský florbalový oddíl v posledních třech měsí-
cích vyhrál tři zápasy, jednou remizoval a dvakrát 
těsně prohrál. 
Překvapivé vítězství si připsal proti lídrovi 
tabulky Sabots Jihlava, kterého přestřílel 10:7. 
Tým se může těšit také z velké posily, kterou je 
navrátilec František Košík, jenž hrál několik se-
zon Národní ligu ve  žďárském dresu. Nejproduk-
tivnějším hráčem je Jan Svoboda (12 gólů a 12 
asistencí). Dorostenci hrají v barvách sousedního 
Žďáru nad Sázavou a v 1. lize jim prozatím patří 
4. příčka. Ve 2. lize se pak drží v popředí tabulky. 
Novoměšťáci ještě nastupují k zápasům Orelské 
ligy. Starší žáci mají letos široký kádr a pohybují 

se ve středu tabulky. Na špičku ligy sice ztrácejí, 
ale z osmnácti zápasů prohráli jen pět. Liga je 
rozdělena do čtyř výkonnostních košů a naši žáci 
většinou hrají zápasy druhého nebo třetího koše. 
Tým táhne Martin Kršek, který v 18 zápasech na-
sbíral 41 gólů a 22 asistencí. Díky svým výkonům 
si vysloužil nominaci do krajské reprezentace 
starších žáků. Mladší žáci v Orelské lize zatím 
vítězí, zatímco elévům se výsledkově nedaří. Pří-
pravka sbírá potřebné zkušenosti na jednotlivých 
turnajích. Nedávno nás také potěšily zprávy o 
budování nové haly. Děkujeme Novému Městu 
a těšíme se na první opravdové domácí zápasy.
  Tomáš Mrázek, -mah-

Atletický oddíl bilancoval uplynulou sezonu 
V první polovině ledna pořádal 
novoměstský atletický oddíl výroční 
členskou schůzi. Šlo o ohlédnutí za 
loňským rokem.

 Oddíl se věnuje mládeži, dostavují se výsledky 
a v jeho řadách  trénují také sportovci závodící 
ve veteránských kategoriích. Daří se i zvelebovat 
atletický stadion. Velkou zásluhu na tom má jeho 
správce. Ze sportovních úspěchů, které ozdo-
bily loňskou sezonu, byly vyzdvihnuty výkony 
oštěpařky Ivany Koktavé, která vyhrála MČR do-
rostenek a dominovala i v kategorii žen do 22 let. 
Startovala také na ME dorostenek, kde obsadila 
výborné 6. místo. Tím si vybojovala nominaci 
na LOH mládeže, které se uskuteční v Buenos 
Aires.  Zaslouženě pak byla vyhlášena atletem 
Kraje Vysočina za rok 2018. Pozornost si zaslou-
žily také výkony Kateřiny Pulgretové, Gabriely 

Bojanovské, Venduly Ší-
rové, Barbory Dostálové, 
Lýdie Brázdové, Ivany Jí-
chové, Veroniky Střešňá-
kové, Jiřího Brychty st. 
a Jiřího Brychty. Velmi 
vysoko byly řazeny vý-
sledky atletického druž-
stva juniorek a družstva 
žen. To si velmi dobře 
počínalo ve 2. lize, ve 
které obsadilo 2. místo, 
a v  baráži o postup do 
1. ligy skončilo těsně na 
prvním nepostupovém místě. Velkého uznání 
si rovněž zasloužili trenéři. Zmíněna byla také 
spolupráce s Gymnáziem Vincence Makovského, 
která se neustále prohlubuje a zaručuje studen-
tům kvalitní podmínky pro jejich sportovní růst. 
Poděkování bylo adresováno i našemu městu a 
jeho grantové politice, bez které by atletický oddíl 

jen těžko zvládal svoji práci. Stejně jako v uply-
nulých letech se i letos můžeme těšit na tradiční 
závody - Korunou za korunu, Májový mítink, 
trojboj Žďárské ligy mistrů, vrhačský sedmiboj, 
oddílové závody, podzimní přespolní běh a Běh 
na Kaplisko. Oddíl také otvírá dveře všem zájem-
cům o atletiku - královnu sportu.    -hub-, -mah-

39. ročník 24hodinovky
V termínu 23. a 24. února se uskuteční již 
39. ročník 24hodinovky. Centrem závodu, 
který si žádá odvahu, je Turistická chata 
Sklené a v programu se počítá také s 12hodi-
novkou. Nadšenci se mohou hlásit do 10. 
února. Formulář přihlášky je ke stažení na  
www.montanaklub.cz. Prezentace se uskuteční 
od pátku 22. února od 15.00 hod. do soboty 23. 
února do 11.00 hod. Start je v sobotu ve 12.00 
hod. Závod bude ukončen v neděli 24. února 
ve 12.00 hod. Pokud sněhové podmínky vydr-
ží, poběží se na neosvětleném okruhu o délce 
5 km v okolí Skleného. Trať bude postavena 
a připravena na bruslení a klasiku. Závodí se 
v kategoriích: jednotlivci (muži, ženy), dvojice 
(muži, ženy) a smíšené dvojice. Startovné činí 
200 Kč na osobu.  -mah-

Zdroj: www.radekjaros.cz
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Horácká galerie Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti
 24.12. Bartoloměj Horváth
 27.12.  Maja Fialová 
 31.12.  Magdalena Kršková
 12.1.  Amálie Žáková

jubilanti
 23.1. Vladimír Žák  89 let
 2.2.  Antonín Pitrun  75 let
 3.2.  Jaroslav Kozák  91 let
 4.2. Marie Remešová   75 let
 4.2. Josef Alt   90 let 
 5.2. Alois Ročárek   93 let
 6.2. Jiřina Srnská   93 let
 7.2. Milada Kaštánková   89 let
 8.2. Antonín Pokorný   80 let
 9.2. Libuše Doležalová   75 let
 13.2. Miluška Bukáčková   97 let
 14.2. Marie Bursová   87 let
 16.2. Marie Kočíková   86 let 
 16.2.   Bohumil Kyšperský 95 let
 18.2. Marie Martincová   85 let
 19.2.   Zdeňka Veselá 75 let
 21.2. Jindřiška Gregorová   75 let
 23.2. Jaroslav Sláma   85 let
 23.2. František Procházka   90 let
 28.2.  Anežka Polanská   80 let

úmrtí
 17.12. Aloisie Kuncová   (Moravec - 1923 )
 17.12. Miluše Kopáčková   (NMNM - 1935) 
 18.12.  František Filip   (Řečice - 1940 ) 
 25.12.  Václav Švára   (NMNM - 1937) 
 26.12.  Jaroslava Bártková   (Zubří - 1933) 
 1.1.  Jaroslav Kott   (NMNM - 1926) 
 5.1.  Josef Kotovic  (NMNM - 1934) 
 6.1. Marie Novotná   (NMNM - 1915 )
 8.1.  Rostislav Pěček   (NMNM - 1946 )
 9.1.  Božena Solařová  (R. Svratka - 1936 ) 
 12.1.  Jiřina Jančeková   (NMNM  - 1932) 
 12.1. Věra Dufková  (Bobrová - 1928 )

Klub seniorů

4.2. Výbor Klubu
Jídelna DPS 14-15 hod. 
Povídání o Šumavě (a nejen o ní) s J. Hnízdilovou 
Jídelna DPS 15-17 hod.  
11.2. Beseda na téma „Bezpečnost seniorů“
 Jídelna DPS 15-17 hod.
18.2. Výroční členská schůze
 Jídelna DPS 15-17 hod. 
25.2. Masopustní merenda
 Jídelna DPS  15-17 hod.
28.2. Prodaná nevěsta - opera B. Smetany 
Zájezd do Janáčkova divadla v Brně. Odjezd od 
nádraží v 16:30 (zastávky KD, Jednota). Cena 
pro členy Klubu 450 Kč, host 500 Kč. Přihlášky 
J. Hnízdilová tel. 737 132 415.

2. 2.MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, 
Žďár nad Sázavou, 566 643 805

3. 2.MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, 
Žďár nad Sázavou, 566 643 805

9. 2.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777

10. 2.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777

16. 2.MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858

17.2.MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858

23.2.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545

24.2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545

Výbor MO STP děkuje za stálou finanční podporu 
na naši činnost všem sponzorům, zejména městu 
Nové Město na Moravě, a těší se na další dobrou 
vzájemnou spolupráci v roce 2019.

MO STP pořádá přednášku MUDr. Malečkové 
„Klíšťata a nemoci, které přenášejí“. Přednáška 
se bude konat ve středu 13. února v 15:00 v klu-
bovně KD. Srdečně zveme.
 Vladimír Přívara, předseda organizace

MO STP

1.2.1889 narodil se v Přerově Hynek Hájek, četník, 
velitel místní stanice, odbojář (padl 13.4.1945 
u Nového Města na Moravě)
5.2.1894  narodil se v Novém Městě na Moravě Josef 
Tulis, velitel Obrany národa pro politický okres 
novoměstský, pedagog (zemřel 23.12.1975 v 
Novém Městě na Moravě)
17.2.1969zemřel v Olomouci Julius Pelikán, akade-
mický sochař (narodil se 23.2.1887 v Novém 
Veselí)
29.2.1944 zemřel v Novém Městě na Moravě MUDr. 
Šimon Škrla, lékař, starosta (narodil se 13.10.1868 
v Morkůvkách u Klobouk)

Otevřeno úterý - pátek 9:00 - 17:00, sobota  
9:00 - 13:00, neděle 14:00 - 18:00.
Zavřeno ve dnech státních svátků.  

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.  
Vybraná výročí 2019 (13.1. – 17. 3. 2019) Výstava 
autorů ze sbírek Horácké galerie, s jejichž jmé-
nem se v letošním roce pojí významné jubileum. 
Vladimír Hanuš – Malé události (31.1. – 31.3. 2019) 
Výstava komorní tvorby východočeského vý-
tvarníka. 

PŘIPRAVUJEME:
1. 2. 2019 od 8:30 do 15:00
Pololetí v galerii
Celodenní kulturně vzdělávací program 
s workshopem k výstavám a expozicím HG pro 
děti od 7 do 12 let, cena 100 Kč, kapacita 12 osob. 
Přihlášky a více informací na stránkách HG nebo 
na e-mail: kulkova@horackagalerie.cz.

7. 2. 2019 v 17:00
Vernisáž výstavy Photographia Natura 2018
Tradiční výstava soutěžních fotografií pořádaná 
ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava, ten-
tokrát na téma Květy, listy, plody aneb Všímáme 
si detailů. 

10. 2. 2019 v 16:00
Kodex o Václavu IV. 
Pásmo slova a hudby Jitky Baštové (akordeon) a 
Jindřicha Macka (loutna). Pozor, počet míst na 
koncert je omezen, předprodej vstupenek bude 
zahájen 1. 2. 2019 na pokladně Horácké galerie. 
Vstupné 120 Kč, snížené 80 Kč.

15. – 19. 2. 2019
Ateliér HG – vitráže a smalt
Každý měsíc se na jeden prodloužený víkend 
otevírá Ateliér HG. Neváhejte a přijďte si vyzkou-
šet různorodé techniky, v lednu to bude vitráž a 
smalt. Konkrétní časy dílen najdete na webových 
stránkách nebo se informujte na e-mail: kul-
kova@horackagalerie.cz, cena dílny je 100 Kč.

22. 2. 2019 v 19:30
ARTkino HG: Žena na válečné stezce + komentář 
Miloše Zabloudila
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Minibazar

Vzpomínka

Vzpomínky a poděkování  přijímáme 
v Informačním centru na Vratislavově náměstí.

Informace pro pacienty

Uzávěrka březnového čísla bude 15. února 2019. 
Svoje náměty a texty prosím posílejte na e-mail: 
zpravodaj@nmnm.cz.

Ponecháme za odvoz 2 ks válend z padesátých 
let s úložným prostorem, 1x rozkládací, 1x jedno-
lůžko. Válendy jsou ve výborném stavu a jsou 
k odebrání v Novém Městě na Mor. V případě 
zájmu volejte na tel.: 736 600 840 od 8-18 hod.
Pronajmu garáž, dlouhodobě. Lok. Staré sídliště, 
ul. Mírová. Nájem 1 000 Kč/měs. Tel.: 731 700 
660 Hledáme byt 2+1 k prodeji či pronájmu v 
Novém Městě na Moravě.Tel.: 720 624 061
Doučím angličtinu žáky a studenty, připravím 
k maturitní zkoušce, levně. Tel.: 720 102 472
Koupíme k vlastnímu bydlení byt v Novém Městě 
na Moravě. Prosím nabídněte, RK nevolat.
Tel.: 604 721 347

Pronajmu garáž na sídlišti u kolejí 1200 Kč za 
měsíc. Tel.: 737 305 113 Prodám 2 ks (i jednot-
livě) dětské jídelní židličky BabyOno. 5bodové 
pásání, 6 stupňů nastavitelné výšky, nastavitelná 
vzdálenost mezi sedačkou a pultíkem, vysoká 
zádová opěrka, stupínek na nohy, zábrany na 
stolku, stolek odjímatelný a omyvatelný. Použí-
vané. Kus za 500 Kč. Tel.: 776 592 340 Prodám 
pneumatiky s disky 155/80 R13 letni Fiat Panda,  
elektrický motor 8 Kw, tel.: 608 949 042 Koupím 
st. parcelu, platba v hotovosti cca 700-1000 m2. 

Tel.: 730 157 762 Koupím garáž na Starém síd-
lišti - ulice Mírová za 300 000. Tel.: 605 788 365

MUDr. Martin Holek
ORL ambulance, Vratislavovo nám. 12, rozšiřuje 
ordinační hodiny  od 1.1.2019 o středu. Objednat 
lze telefonicky na čísle 732 384 747.
Ordinační hodiny:
Pondělí 7.30-13.00 Bystřice nad Pernštejnem
Úterý 7.00-16.00 Nové Město na Moravě
Středa 7.00-13.00 Nové Město na Moravě
Čtvrtek 7.30-13.00 Bystřice nad Pernštejnem
Pátek 7.00-12.00 Nové Město na Moravě

Dne 23. ledna uplynul 
čtvrtý smutný rok, kdy 
nás náhle opustil pan 
Josef Gabriel. 
Vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Dotlouklo srdce, umlkl 
hlas, tak rád měl život, 
práci i nás. 
Dne 20. ledna uplynuly 
dva roky, kdy nás navždy 
opustil pan Petr Konieczny. 
Kdo jste ho znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi.                       
Syn Petr a dcera Jana

Vzpomínka

Ke dni 10. dubna to bude 
deset let od odchodu 
pana Ludvíka Kulíka. 
Dne 18. února by dosáhl 
věku 85 let. Vzpomeňte s 
námi. Manželka a děti s 
rodinami

Vzpomínka

Dne 19. února uplyne 
šest let od náhlého úmr-
tí naší drahé maminky 
paní Elišky Messenské. 
Vzpomínají děcka Květa 
a Miloš. Prosím, vzpo-
meňte si s námi.

Vzpomínka

Hvězdičkám na nebi svou 
bolest sdělujem, 
kytičku vzpomínek na 
hrob Ti věnujem.
Dne 27. února vzpomene-
me 30. výročí, co nás bez 
slůvka rozloučení opustil 
náš milovaný tatínek a dě-
deček pan Ladislav Švan-

da z Nového Města na Moravě. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami

Vzpomínka

Když skončila noc a nastal 
nový den, odešel jsi spát 
svůj věčný sen. Dne 15. led-
na uplynulo patnáct let od 
úmrtí pana Karla Šilhánka 
z Petrovic. S láskou vzpo-
mínají manželka a synové s 
rodinami.

ÚNOR - SOLÁRIUM 10% SLEVA!

8. 2. Sanitární den - otevřeno od 14:00
11.2.-15.2. Jarní prázdniny Jihomorav-
ského kraje, sauny denně od 10:00 do 21:00 
(otevírací doba areálu běžná, sauny - v úte-
rý od 10:00 do 18:30 mužská, ve čtvrtek od 
10:00 do 18:30 ženská, následuje sauna 
smíšená)
12.2.-18.2. Valentýnský týden - romantická 
výzdoba, 10% sleva na zážitkové koupele a 
masáže

Městské lázně

Poděkování

Děkujeme žďárské Charitě a novoměstskému 
Domácímu hospicu Vysočina za zapůjčení 
zdravotnických pomůcek a také za odbornou 
péči a pomoc MUDr. Lukáši Koutnému. Dále 
děkujeme všem známým a sousedům, kteří přišli 
do smuteční síně rozloučit se s mým manželem 
Václavem Švárou. Velký dík také za květinové 
dary, ústní i písemné projevy soustrasti, v této 
chvíli tolik potřebné. 
 Marie Švárová s rodinou

Vzpomínka

Ráno, když slunce zemi 
navštívilo, tvoje srdce 
se navždy zastailo, to, 
že čas rány hojí, je jen 
pouhé zdání, stále je v 
srdci bolest a vzpomí-
nání. 

Dne 26, ledna uplynuly 3 roky, co nás navždy 
opustila paní Dagmar Lempervoá. Stále vzpo-
mínají manžel a děti s rodinami. 
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Večírek, který si nesmíte nechat ujít
Dvojkoncert kapel Yo Soy Indigo a Lucky Joke dne 
2. února v 19:00 v KD.
Yo Soy Indigo je hudební skupina založená 
zpěvačkou, skladatelkou a kytaristkou Emily 
Thiel z Connecticutu v USA. Její podmanivá a 
osobní textová tvorba je pozdvižena brilatním 
vokálním výkonem a pozoruhodnou souhrou 
ostatních členů.  Kapela se zrodila z jam session 
v jedné staré továrně v roce 2014, aby se vyvi-
nula v to, co je dnes: mix zábavně podivných, 
mezinárodních hudebníků s planoucími sóly, 
oduševnělými melodiemi, hlubokým lyrickým 
výrazem a notnou dávkou humoru. Kapela razí 
svůj vlastní styl: „freak-folk-jazz.“ Samotný ná-
zev žánru jen zdaleka popisuje hudbu, kterou tato 
skupina vytváří. Je potřeba ji slyšet.

Lucky Joke  je seskupení muzikan-
tů z Litomyšle, které vzniklo v roce 
2015. Jedná se o stylově různo-
rodou muziku, která se dá zařadit 
pod jazz-rock, jazz-funk, fusion, 
soul a rhythm&blues. Původní se-
stava bylo kvarteto, jež natočilo v 
roce 2016 živou desku Living Proof 
(ukázky z ní najdete na bandzone). 
Nyní kapela rozšiřuje a mění svůj 
sound a rozrůstá se o další členy: 
hráče na klávesy a zpěvačku. Sku-
pina je proslulá svou energičností, 
živelností a stoprocentním koncert-
ním nasazení

 -red-
Kapela Lucky Joke

Milostný trojúhelník
Trojice herců vstupuje na jeviště vždy 
bez předem daného scénáře. Průběh 
představení tak připomíná chůzi po 
laně, kde hrozí nebezpečí pádu a zá-
roveň, když se vše daří, máte pocit, že 
se dotýkáte hvězd. Situace, postavy, zá-
pletky, charaktery, písničky i tance, to 
vše se rodí až na jevišti přímo ve světlech 
právě vznikajícího představení. Herci a 
publikum se najednou v roli scénáristů 
i režisérů propadají do světa fantazie, 
do společného tvoření hry. „Milostný 
trojúhelník“ tematicky čerpá ze života 
samotného, ale i z různých snových a 
intuitivních zážitků, noří se do nekonečného a 
neuchopitelného světa fantazie. To, co ve všech 

jimi vytvořených hrách převláda, je humor, smysl 
pro detail, střih a karikaturu běžných postupů 

a životních situací. Příběhy, které se 
takto vynoří z přítomnosti a atmosféry 
daného okamžiku, ožijí jen pro tento 
jediný večer a už se nikdy nezopakují. 
Proběhne drama, několik srdceryvných 
scén, komických paradoxů, absurdních 
až snových výjevů a nakonec vás pře-
kvapí, že na jevišti byli jen herci, světla 
a pár rekvizit.

Účinkují: Lukáš Pavlásek, Josef Polá-
šek, Martin Zbrožek a možná se přidá 
i Lišák.

Vstupné v předprodeji 300 Kč,
 na místě 350 Kč.  Předprodej v IC 

Nové Město na Moravě a K CLUBu.
 -red-

Srdečně vás zveme na společenský ples ME-
DINU, NEMOCNICE a NOVÉHO MĚSTA 
NA MORAVĚ. Hlavní host večera Petra 
Černocká. K tanci bude hrát PARTYLEA-
DERS.  Cena vstupenky pro veřejnost je 200 
Kč, cena vstupenky pro zaměstnance pořá-
dajících společností je 100 Kč.
Vstupenky jsou v předprodeji v pořádajících 
společnostech a v Informačním centru na 
Vratislavově náměstí.

 -red-

Na co v únoru do kina?
I v únoru se v kulturním domě 
promítá řada zajímavých filmů. 

Střídavá péče je francouzské drama z roku 2017. 
Myriam a Antoine Bessonovi se rozvedli. Syna 
Juliena dostala do péče matka, která se snaží 
Juliena před jeho otcem chránit. Tvrdí o něm, 
že je agresivní. Antoine však prosí o střídavou 
péči svého syna. Julien je svědkem stupňující-
ho se konfliktu mezi jeho rodiči a je donucen jít 
na hranici svých možností, aby zabránil tomu 
nejhoršímu. Promítání je 5. 2. od 19:00 v KD, 
vstupné 50 Kč.
Zajímavý je také snímek Švédská teorie lásky.  
Švédsko se vydává za modelový příklad sociální-
ho státu. Za kulisami novodobého ráje na zemi se 

ovšem odehrává překvapivé drama. V roce 1972 
přišli politici s přelomovým programem „Rodina 
budoucnosti“. Měl stvořit moderní společnost, 
kde bude důraz kladen na nezávislost každého 
občana, jemuž ve štěstí nesmí bránit ani vztahy k 
dětem, partnerům či rodičům. Po čtyřiceti letech 
experimentu sociálního inženýrství je Švédsko 
zemí zpřetrhaných rodinných vazeb. Lidé často 
žijí sami a sami umírají, aniž někomu chybí. 
Přirozenou pospolitost nahrazují uměle tvořené 
sociální skupiny. Šokující výpověď vyprávěná 
formou filmové eseje.Promítání je 18. 2. od 19:00 
v KD, vstup volný.

Kompletní program kina najdete na stránkách  
akce.nmnm.cz nebo na zadní straně Novoměstska.

  -red-
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Kollárovci - to je moderní folklór ze Slovenska
Kapela Kollárovci je seskupení pěti 
mladých talentovaných hudebníků 
z východního Slovenska.Koncert se 
koná 1. února od 18:30 v KD. 

Jejich živá hudba, temperamentní zpěv a hu-
morné slovo vytváří všude nezapomenutelnou 
atmosféru. Nosným pilířem jejich repertoáru 
je slovenská lidová píseň, která je v jejich disco 
podání příjemná i pro ty, kteří tento žánr nikdy 
nevyhledávali, ale hrají a zpívají i skladby z kla-
sické nebo populární hudby. Posluchač tu může 
najít prvky folklóru, popu, rocku a world music.

Dopřejte si pravou goralskou 
zábavu a zažijte příjemné chvíle 
s Kollárovci.

Obsazení:
 PhD. Tomáš Kollár: housle, zpěv
 PaedDr. Štefan Kollár: akordeon, 
saxofon, zpěv
 Mgr. Marek Kollár: housle, zpěv
Štefan Repka: kontrabas, zpěv
 Július – Michal Hudi: cimbál
 Dis. Art. Patrik Červenák: bicí 
nástroje  -red-

Priority Nadačního fondu 
a výzva pro občany

Novoměstský Nadační fond vznikl na pod-
poru zajímavých novoměstských projektů. 
Letos podpoří například výstavbu lezecké 
stěny ve Sportovní hale nebo Domácí hospic 
Vysočina. Správní rada by také ráda podpoři-
la tradice v Novém Městě na Moravě a prosí 
veřejnost o návrhy. Pokud víte o spolku nebo 
jedinci, který svojí činností podporuje tradi-
ce a zasloužil by finanční příspěvek, pošlete 
tip na e-mail:  nadacni.fond@nmnm.cz do 
konce února 2019.

 -red-

Liduška pořádá ples
Spolek rodičů a ZUŠ Jana Štursy 
Nové Město na Moravě pořádají  
1. března 2019 jubilejní ples.

Že vás už plesová sezóna omrzela? 
Všechny parádní róby jste již provětrali a taneční 
botky vás tlačí jen při pomyšlení na ně? Nezoufej-
te!
Ples ZUŠky letos nese podtitul „NA PLÁŽI“, což 
vedle běžně očekávaného plesového dress code 
otevírá možnost přijít  v sandálcích či bosky, v 
plavkách nebo plážové osušce.

Konvence stranou, přijďte si zkrátka užít akci, 
na které budou k tanci, poslechu i pobavení 
účinkovat výhradně žáci a učitelé novoměstské 
základní umělecké školy.
Připravena bude hravá soutěž o ceny, plážově 
rozverná výzdoba i skvostné pochutiny prvotřídní 
výletní restaurace Horní Dvůr.  
Již 10. ples si nemůžete nechat unést přílivem 
ani ukrást piráty, na něj musíte ve správný čas 
dorazit! 
PLES „NA PLÁŽI“ roztančíme v pátek 1. 3. 2019 
od 19:00 v sále KD Nové Město na Moravě. 

 ZUŠ

Ve škole se dějí prima věci
Příběh, můžeme ho nazvat Zapomenutý příběh, 
se začal jedno nedělní ráno, když šly děti do školy. 
Ano, nepřeklepla jsem se. Děti ze 4. B Základní 
školy Leandra Čecha šly v neděli do školy s aktov-
kami, penály a s velkým těšením. 

Těšením se na nevšední zážitek, 
na natáčení klipu písně nazpívané 
Ondřejem Rumlem Tři králové se 
známým kameramanem Marti-
nem Štěpánkem. Tuto písničku už 
žáci dávno znali, protože ji složil 
jejich pan učitel hudební výchovy 
Zdeněk Bričkovský Novotný a byla 
součástí krásného vánočního před-
stavení v loňském roce. Tehdejší 
nevšední vystoupení v  evange-
lickém kostele bylo naprosto zásadní, protože 
od té doby začaly žít písně pana Bričkovského 
svůj příběh, Zapomenutý příběh. 

Světlo světa uvidělo CD plné vánočních písní 
nazpívaných Ondřejem Rumlem a slovem 
provázených Bolkem Polívkou. Krásné písničky, 
silné svou jednoduchostí a zároveň originalitou. 

Tři králové a děti ze 4. B, společně s paní učitelkou 
Evou Peškovou, jsou navždy zachyceni v dojem-
ném klipu o tom, že dobré věci se stále dějí. Na 

závěr, v čase předvánočním přišlo ještě úchvatné 
finále - koncertovalo se. A to ve velkém. V Kul-
turním domě v Novém Městě na Moravě se dne 15. 
prosince 2018 od 19 hodin rozezpíval nejen On-

dřej Ruml se svým hudebním doprovodem, 
ale také stohlavý sbor složený z dětí, které 
navštěvují Základní školu Leandra Če-
cha. Zpívaly skvěle. A nejen děti. Přidalo 
se téměř celé hlediště. Myslím, že můžu 
hovořit za většinu rodičů a prarodičů, když 
napíšu, že z mnohých písní naskakovala 
husí kůže a dojetím skanula nejedna slza. 
Děti byly úžasné, zážitek hluboký, nastalo 
kouzlo Vánoc.
Jménem rodičů, jejichž děti jsou bohatší 
o mnoho zážitků, bych ráda poděkovala 
všem, kteří se stali součástí Zapomenu-

tého příběhu a doprovázeli ho na cestě.  
 Mgr. Petra Svobodová
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Zmizelé Nové Město
Novoměstští filmaři
Kouzlo možnosti zachytit děj na filmový pás vy-
užívali někteří občané našeho města hlavně při 
pořizování rodinných snímků. V některých přípa-
dech však vznikaly reportáže zachycující historii 
a zajímavé okamžiky samotného města. Filmoví 
amatéři používali kamery na film o šířce 8 mm 
(např. Admira 8a, Agfa Movex 8), později na film 
o šířce 8 mm Super (Admira A8G1, Eumig XL). 
Natáčeli také na film o šířce 16 mm, umožňující 
při projekci kvalitnější obraz, ovšem záležitost 
byla dražší (AK 16 mm, Admira 16-Elektric). 
S nástupem videokamer nastává konec tohoto 
způsobu natáčení. Dovolím si připomenout jmé-
na několika filmových amatérů, popř. jejich sku-
pin, kteří v našem městě přesáhli svojí tvorbou 
rámec rodinných snímků pomocí této techniky. 

Profesor reálky Jaroslav Puchýř. Jako vysoko-
školák, mimochodem si sám vyrobil fotoaparát, 
natočil pro brněnskou psychiatrickou kliniku 
film „Případy vzácného onemocnění“ (1924). 
O dílko „Zimní sporty na Novoměstsku a postup 
při výrobě lyží“ (1925), které bylo natočeno jako 
jeden z prvních filmů s lyžařskou tematikou u nás 
a které kromě výroby lyží firmou Bratři Slonkové 
významně propagovalo zimní krásy na Novo-
městsku, byl velký zájem a promítalo se v kinech 
po celé republice. 

Obchodník Richard Krabec natáčel život ve 
městě. V záběrech jeho širší rodiny jsou zachy-
ceny i typické zemědělské práce včetně svážení 
úrody (1941), filmová sekvence o lyžování na 
Šibenici (1942) a slavnosti Božího těla (1943).

Stavitel Karel Šír. Za protektorátu nebylo asi 
jednoduché filmovat, a přesto pořídil z po-
schodí evangelické fary reportáž „Odvoz zvo-
nů z evangelického kostela“ (1942), později 
„Odchod německých zajatců“ (1945). 

JUDr. Karel Peňáz. Opět z doby protektorátu 
pobožnost „Oslava Letnic 1941“, kdy nynější 
Masarykovu ulici zdobily nacistické vlajky a 
před kostelem sv. Kunhuty se vmísil mezi ob-
čany oddíl pochodujících Hitlerjugend. „Sáň-
kování pod reálkou“ (1953) pak podává věrný 
obraz bavící se mládeže. 

Bohumil Lukeš přidal vlastní vzpomínky. 
Na žádost Zemědělského odboru Krajského 
národního výboru (KNV) natočil 16mm film 
o činnosti veterinárních lékařů „Den na ve-
terinární ošetřovně“ (1956). Realizační tým 

zahrnoval téměř všech-
ny zaměstnance novo-
městské ošetřovny. Fil-
mový materiál obstarala 
instituce, ale kameru, 
kterou nemohl nikde se-
hnat, mu nakonec půjčil 
jeho kamarád Arnošt Ko-
cián z Nového Města. Po 
prvním dílu dospěl reži-
sér MVDr. Jiří Puttner 
k  názoru, že film bude 
využit jako doprovodná 
složka osvětových 
přednášek pro zeměděl-
ce Vysočiny, kteří právě 
prodělávali kolektivizační 
dobrodružství. Oboustranná perforace filmu neu-
možňovala ozvučení, a tak byl zvukový doprovod 
zajištěn živou hudbou a komentářem. Tento způ-
sob „přikecávání“ přestal ovšem režiséra bavit, a 
tak sehnal starý dřevěný magnetofon (studiák), 
velikostí srovnatelný s truhlou, se dvěma motory 
a dvěma kovovými madly na přenášení. Prostě 
nebyl k  ničemu a KNV nakonec sehnal nový 
magnetofon Smaragd, výrobek Německé demo-
kratické republiky. Protože vypůjčenou kameru 

musel vrátit a bylo zapotřebí ještě natočit druhý 
díl, tak instituce prostřednictvím pana drogisty 
Havlíka zakoupila německý výrobek AK16. Film o 
délce dvakrát dvacet minut podal slušný obrázek 
tehdejší veterinární praxe. Při této příležitosti 
vznikla amatérská společnost, která natáčela 
filmy pro nahodilé zákazníky. Svojí zakázkou ji 
poctil i sám velký kinovní šéf Adolf Kaláb, takže 
titulky k filmu vzniklému v roce 1956 byly: „Ama-
térská společnost O-B v Novém Městě uvádí, 
Dům č. 135, Námět Adolf Kaláb, Bohumil Lukeš, 
technická spolupráce Dr. Karel Kubíček“. Film 
popisoval zařízení historického bytu bývalého 
obyvatele staré evangelické fary, důstojného pana 
Vašíře. Reportáž „22. ročník Zlatá lyže 1959“ měl 
být již ozvučen s titulky: „Filmová skupina K-L, 
Kamera 1 Lukeš Bohumil, Kamera 2 Kincl Boh-
dan, technická spolupráce Staněk Ludvík (Belza 
Muchmed)“. Natočený materiál v rozsahu 6 × 
30 m byl odevzdán sportovnímu oddílu k další-
mu zpracování. Fakt je, že se tvůrcům už nikdy 
nevrátil a údajně skončil kdesi na lyžařském 
ústředí v Praze. Za jejich vůbec nejpodivnějším 
projektem stálo zadání tehdejší Státní pojišťovny. 
Objednala si ho ve spolupráci s KNV a veterinární 
ošetřovnou a sama si určila název díla „Předání 
prvého Čestného štítu za beztuberkuloznost a 
bezbruceloznost skotu v Jihlavském kraji“. Po 
přečtení námětu nevěřil autor, že takovou ptá-
kovinu vůbec někdo vymyslel. Protože se však na 
jeho stole objevilo 240 metrů barevného mate-
riálu, tak již nebylo vyhnutí. K natáčecímu týmu 
tehdy přibyl Alois Mrkvička, Ivan Heger a Zdeněk 
Petr. Po strastiplném sestřihu předal autor film i 
techniku instituci, a tím se s celým filmařským 
extemporem rozloučil. Zajímavým dokumentem 
je „Kostel sv. Kunhuty“ (2003) s jeho sgrafitovou 

Z natáčení filmu 90 let Gymnázia V. Makovského, s kamerou Jiří Janíček. 
Foto Ing. Jan Kolář

 Filmař Bohumil Lukeš
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výzdobou. 
Velkou zásluhu na zdokumentování špičkových 
závodů v lyžování měli filmaři Jiří Slonek „Zla-
tá lyže“ (1967), „Převoz můstku na Bělisko“ 
(1971), „1. Liga na Třech Studních“ (1971) a 
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. „Mistrovství 
dorostu v lyžování“ (1968), „První liga“ (1971), 
„OH Grenoble“ (1968). Přepisy těchto filmů na 
DVD vlastní lyžařský oddíl a Horácké muzeum. 

Jiří Janíček natáčel v letech 1967 až 1983 také 
sérii reportáží z lyžařských závodů, a to včetně 
závodů ve skoku na můstku u Jelínkova mlýna. 
Přepisy na DVD vlastní také místní lyžařský od-
díl a Horácké muzeum. Na žádost téhož oddílu 
vzniklo „Zdravotnické zabezpečení vrcholových 
lyžařských závodů“ (text komentáře MUDr. Ka-
rel Daněk, CSc., 1976), dále „90 let Gymnázia 
národního umělce Vincence Makovského“ (text 

komentáře Mgr. Jana Černá a Mgr. Anna Za-
bloudilová, 1984) a „Novoměstské můstky“ 
(technická spolupráce Ing. Jiří Kadlec, 1988). 
„Novoměstský skauting“ (1995) zachycuje vývoj 
skautingu v Novém Městě na Moravě od roku 
1913. Z oslav 50. výročí vzniku naší republiky 
(1968) je reportáž o znovuodhalení busty T. G. 
Masaryka. Bylo by neodpustitelné nevyhovět 
přáním členů divadelního spolku Horda zfilmovat 
milou grotesku od Voskovce a Wericha „Člověk 
neandertálský“ (1987). Filmovalo se přímo v ex-
teriéru lesa Rychtářovec u Jelení skalky. Z dalších 
divadelních her je to i zkrácený záznam „Mu-
ziky, muziky“ a „Podskalák“ (1970). Oba kusy 
nastudovali divadelníci Československé strany 
lidové v režii Otakara Smetany. V roce 1986 byla 
ještě čistá voda v rybníčku nad Koupalištěm (vi-
ditelnost pod vodou čtyři metry), a tak zde autor 
natočil některé úvodní záběry do potápěčských 

filmů žďárského klubu Čochtan. Box pod vodu 
si pro kameru vyrobil sám v tehdejším národním 
podniku Chirana. Byl otestován v našich rybní-
cích do hloubky pěti metrů, a tak později v Jad-
ranu ve větší hloubce neobstál, ale to je už jiná 
kapitola. Autorovy filmy natáčené v Novém Městě 
byly uváděny titulky: „Výtvarná spolupráce Mi-
loslav Dvořák, zvuk Pavel Bartoš nebo Bohumil 
Lukeš, kamera a režie Jiří Janíček“. Některé filmy 
byly úspěšné v okresních, krajských i celostátních 
soutěžích a na filmových festivalech. Všechny 
byly přepsány pro projekci na DVD. 
Téměř všechny filmy amatérů jsou ozvučeny. 
Tento výčet novoměstských filmařů není úplný, 
ale má aspoň trochu připomenout éru dnes již 
zmizelé tvorby na klasický filmový pás. Autoři 
museli tehdy počítat s každým centimetrem fil-
mu a ekonomicky ho využít ke svým autorským 
záměrům. Jiří Janíček

Kino poněkud jinak
V dobách dávno i nedávno minulých bylo novo-
městské kino jedním z nemnoha možností kul-
turního vyžití mládeže i občanů věku pokroči-
lejšího. V předchozích článcích uveřejněných 
v  Novoměstsku jsme se zmínili o některých 
zaměstnancích tohoto stánku, ale bylo by zá-
služné se zmínit i o ostatních pracovnících, kteří 
provoz tohoto zařízení zajišťovali. Nebylo by asi 
možné tvrdit, že kino provozoval pouze ředitel 
a promítači.

Takže si připomeneme, jak to v kině chodi-
lo. Nejdříve se ke vchodovým dveřím musel 
dostavit někdo, kdo disponoval klíčem. A to 
asi půl až tři čtvrtě hodiny před začátkem před-
stavení. To bývala celkem pravidelně má matka 
Julie Lukešová či jiný člen naší rodiny. Vzápě-
tí vstupoval do vestibulu a poté do pokladny 
pokladník, v tomto případě pan Heřmanský 
nejstarší. Proces prodeje vstupenek měl svůj 
řád. Po odložení svrchníku a zasednutí k vý-
dejnímu okénku nejprve z aktovky vyndal kra-
jíček chleba, jablko a kapesní nožík. Poté bylo 
jablíčko rozčtvrceno a postupně s přikusováním 
krajíčku chleba zkonzumováno. Teprve potom 
byla zvednuta roletka před výdejním okénkem 
a začal prodej. Tenkrát byla pokladna celá 
v  dřevěném provedení, umístěna vlevo od 
vchodu ve vestibulu. Vchod byl ze šatny. Mezitím 
paní Lukešová prošla a zkontrolovala všechny 
provozní místnosti, rozsvítila potřebná světla 
a odebrala se za pult šatny. Když se u vchodu 
shromáždilo dostatečné množství diváků, byly 
vstupní dveře do předsíně přísálí otevřeny a na-
stalo trhání vstupenek. Funkce „vrchního trhače“ 
se zhostil vždy ten, kdo byl po ruce. Byl to buď 
můj otec Bohumil, občas i já. Po vstupu do sálu se 
diváků ujal uvaděč František Zelený. Po uzavření 
šatny „dědíka“ vystřídala matka. Pak už program 

probíhal v režii promítače. Zde by stálo za úvahu 
připomenout si, že do doby rekonstrukce kina byl 
v levém zadním rohu vestibulu, zhruba v místě 
pozdější bateriovny, umístěn pravý hostinský 
výčepní pult, včetně pípy s příslušenstvím. Toto 
zařízení bylo uváděno do plného provozu v době 
zábav či při jiných vhodných příležitostech. 

Julie Lukešová (na snímku) převzala 
domovnictví a úklid celého zařízení lidového 

domu. Její pracovní náplň začínala transportem 
filmového materiálu (cca 30 kg) z nádraží do 
projekční kabiny. Jako dopravní prostředek se 
používal malý trakař, později také dvoukolová 
kára, kterou brzy kdosi z předsíně před vstu-
pem do sklepa a kotelny odcizil. Sem patřilo 
také vyřízení „avíza“ s následným vyzvednutím 
kartonové krabice, jejímž obsahem byl filmový 
týdeník. Po ukončení projekce se celá akce opa-
kovala v opačném sledu. Poté následoval úklid 
provozních místností s příslušenstvím. K očistě 

se používala studená voda, protože teplá nebyla 
k dispozici. Až po rekonstrukci byl do jedné z ša-
ten instalován elektrický bojler. K další položce 
pracovní náplně patřila také výměna reklamních 
materiálů, včetně programových plakátů ve vý-
věskách. Takováto činnost a řada dalších, např. 
úklid zátopového dřeva, koksu a dalších věcí pro 
zajištění otopu zařízení, byly její každodenní ná-
plní. Pokud se týče samotných filmových předsta-

vení, nejednalo se pouze o večerní záležitosti, 
ale také o dopolední představení pro školy a 
mnohdy i nedělní odpolední představení. Kromě 
vlastních představení filmových se v sále konaly 
i akce jiného ražení (různé schůze, představení 
a také akce církevní). Když v kalendáři nastala 
„topná sezóna“, musela Julie obsloužit i litinový 
kotel, včetně dopravy topiva - koksu. Ten v koši 
nosila ze sklepa do kotelny. Po odchodu diváků 
ze sálu následovala další úklidová akce. V 50. 
letech, v době rekonstrukce sálu, kabiny, kance-
láře ředitele, vestibulu aj., měla Julie na starosti 
i komunikaci s firmami na akci se podílejících, 
kromě jiných také s panem Kafkou, referentem 
Krajského filmového podniku v Jihlavě. Na po-
pud Adolfa Kalába a v režii podniku Restaurace 
a jídelny (RaJ) se před i po představení věnovala 
v prostoru kina také prodeji cukrovinek. Za svoji 

celoživotní obětavou práci pro kino a potažmo i 
pro celý Lidový dům byla také několikrát oceně-
na. I ve svém důchodovém věku zde pracovala 
jako šatnářka a uvaděčka. 

Ještě považuji za vhodné zmínit některé další 
zaměstnance, kteří se na provozu kina podíleli. 
Prodeji vstupenek se kromě jiných věnovala také 
Růženka Vyžrálková a v době po rekonstrukci i 
Eva Petrová. Ve funkci ředitelů či vedoucích se 
po odchodu Adolfa Kalába objevil pan Votoček, 
následně paní Dudová a další.    Bohumil Lukeš
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Uzávěrka 
plošné 

inzerce na březen 
je 14. 2. 

Objednávky zasílejte 
na e-mail: 

novomestskoinzerce@seznam.cz
tel.: 607 175 673

Nové M sto na Morav

Kostýmy

Masky

Dopl ky

Výzdoba

Klobou
ky

Paruky

1000 druh
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únor výstava Vybraná výročí 2019 Horácká galerie

únor výstava Vladimír Hanuš - Malé události Horácká galerie

únor výstava Zimní sporty – práce z družiny I. ZŠ městská knihovna

1.2. 18:30 koncert Kollárovci - Slovenský  folklór kulturní dům

2.2. 12:00 sport Mistrovství ČR v MuayThai kulturní dům

2.2. 19:00 koncert Lucky Joke a Yo Soy Indigo - dvojkoncert v KD kulturní dům

4.2. 19:00 kvíz Chytrý kvíz kulturní dům

5.2. 19:00 kino Střídavá péče - drama, Francie, 2017 kulturní dům

6.2. 19:00 divadlo Milostný trojúhelník - komedie, improvizace kulturní dům

7.2. vernisáž Photographia Natura Horácká galerie

8.2. 19:30 ples Ples MEDIN, nemocnice a Nového Města na Moravě kulturní dům

9.2. 15:00 tanec Tančírna SPECIÁL kulturní dům

10.2. 16:00 koncert Kodex o Václavu IV. - koncert s průvodním slovem Horácká galerie

13.2. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

14.2. 15:30 děti Posezení u kávy a čaje - informace pro prvňáčky I. ZŠ

15.-19.2. workshop Ateliér HG - vitráže a smalt Horácká galerie

16.2. 8:00 trh Farmářský trh NMNM

17.2. 10:00 kvíz Zimní kvíz pro náctileté kulturní dům

17.2. 16:00 kino Příběh koček - animovaný, Čína, 2018 kulturní dům

18.2. 19:00 kino Švédská teorie lásky - dokument, Švédsko, 2015 kulturní dům

19.2. 19:00 kino Všechno bude - Road movie, ČR, 2018 kulturní dům

20.2. 19:00 kvíz Chytrý kvíz kulturní dům

22.2. 19:30 kino ARTkino HG - Žena na válečné stezce Horácká galerie

23.2. 12:00 sport Horolezecká 24hodinovka na běžkách Sklené

23.2. 14:00 tradice Novoměstský masopust Vrat. náměstí

25.2. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

1.3.   19.00 ples Ples ZUŠ kulturní dům

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