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Svatováclavské 
slavnosti 2019
Začátkem podzimu si každoročně v Novém Městě připomínáme svátek 
patrona české země svatého Václava. Letošní rok nebude výjimkou. 

Oslavy se budou konat v sobotu 28. září od 10:00. 
Program se ponese ve středověkém duchu, takže 
můžeme očekávat šermířské souboje, barevné 
vojenské stany, dobré jídlo a pití a vše, co k 
podobné veselici patří. 

„Při tvorbě programu se snažíme zaměřit na 
to, co se nám osvědčilo v minulosti. Jde přeci 
hlavně o dobrou zábavu,“ říká organizátor 
slavností Ladislav Friedrich Neuenstadt. Chybět 
proto letos nebude vystoupení s koňmi a  sokolní-
ci. Ti představí celkem 10 dravců. Šermířských 
soubojů se zhostí skupina historického šermu 
Flamberk, která publiku přiblíží dobu baroka a 
renesance.  Přiveze prý s sebou i své osvědčené 
dělo. „Je to tak, letos opět po dvou letech bu-
deme střílet z děl,“ slibuje Neuenstadt. Neměli 
bychom si proto zapomenout zacpat uši. To ale 
neplatí v případě hudby, která bude letos jediná 

nestředověká. Pro oživení se totiž budou hrát hity 
20. a 30. let, převážně z dílny Karla Hašlera. Nové 
bude i divadélko pro děti, které představí soubor 
Jójo z Poličska.  „Mám mnoho kontaktů na uměl-
ce a program sestavuji tak, aby byl zábavný, ale 
také kvalitní. Snažím se, aby se lidé také něco 
dozvěděli. Na Svatováclavské slavnosti je to tro-
chu problematické, protože poptávka je velká, 
Václava slaví města po celé republice. Ale myslím, 
že i letos se podařilo sestavit hezký program. 
Snažili jsme se oživit i spodní část náměstí, a 
proto tu bude k vidění přehlídka veteránů, starých 
vozidel,“ dodává Neuenstadt. Jediná pochybnost 
se vznáší nad tím, kdo se zhostí role svatého Vác-
lava. To, že přijede, je ale  jisté. 

 -kb-

Na kole dětem
I letos v srpnu projel Novým Městem peloton cyk-
listů, kteří po cestě křižující Žďárské vrchy, vybírali 
peníze pro nemocné děti a vybavení dětských od-
dělení v nemocnicích v Jihlavě a Novém Městě. Do 
kasičky letos vybrali přes 60 tisíc korun. Přímo na 
sbírkové konto pak dárci poslali 400 tisíc korun. 
 -kb-

Akce Na kole dětem i letos přilákala desítky cyklistů.
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Setkání s občany: Dětská hřiště v Novém Městě

Vedení města pořádá další ze setkání s občany. 
Tentokrát se s nimi chce bavit o dětských hřištích.  
Starosta Michal Šmarda a místostarosta Stani-
slav Marek spolu s odpovědnými úředníky by se 
rádi setkali s lidmi ve vybraných městských loka-
litách. Smyslem plánovaných schůzek je společně  
prodiskutovat současný stav dětských hřišť a 

sportovišť. Vyslechnou si názory rodičů, kteří na 
hřiště chodí se svými dětmi, a zakomponují je do 
plánu na údržbu a rozvoj hřišť. Setkání se budou 
konat v těchto dnech: Ve středu dne 11.9.2019 
v 16:00 hřiště ulice Karníkova nad garážemi, v 
17:00 hřiště ul. Mírová proti ENPECE a v 18:00 
hřiště ul. Tyršova pod přístavbou 1.ZŠ.  Ve středu 
dne 18.9.2019 v 16:00  hřiště ul. Budovatelů u 
Městských lázní, v 17:00 hřiště ul. Hornická pod 
č.p. 972 a v 18:00 hřiště ul. Žďárská za DPS. 
Ve středu dne 25.9.2019 v 16:00 hřiště ul. Du-
kelská pod Klečkovským rybníkem, v 17:00 hřiště 
ul. Mendlova vedle č.p. 1538 a v 18:00 ul. Žďár-
ská pod č.p. 721.
„Snažíme se udržovat dětská hřiště v dobrém 
stavu a doplňovat do nich různorodé vybavení, 
aby si děti v různých částech města mohly užít 

zábavy a nacházet nové zajímavosti. Byl bych 
rád, kdyby nám rodiče pomohli radou, co se jejich 
dětem líbí, co jim chybí nebo co by jim udělalo 
radost,“ vysvětluje potřebu těchto schůzek sta-
rosta Michal Šmarda. 
V druhé polovině měsíce září letošního roku bude 
na hřištích na ulici Budovatelů a u křižovatky 
ulic Malá, Drobného vyměněno dřevěné  oplo-
cení. Nové bude z barevných  plotovek s půlkula-
tou hlavou z recyklátu. Z původního oplocení 
zůstanou zachovány pouze kovové sloupky a 
branky.
Na realizaci této akce získalo město na základě 
žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 
„Odpady a ekologická výchova 2019“ veřejnou 
finanční podporu. Část nákladů bude město 
hradit ze schváleného rozpočtu.  -kb-

Město nabízí k pronájmu nové 
kompostéry
Nové Město na Moravě nabízí majitelům zahrad 
na území města možnost pronájmu kompostérů 
na rostlinný odpad.

 
K dnešnímu dni má Nové Město na kata-
strálním území města a jednotlivých místních 
částí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, 
Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a 
Studnice umístěno již 730 kusů kompostérů. 
Dalších 100 ks kompostérů o objemu 600-
650 litrů by rádo pořídilo z dotace OPŽP ve 

spolupráci s Mikroregionem Novoměstsko. 
V případě zájmu o kompostér stačí poslat  
e-mail s požadavkem na kompostér, jméno, 
příjmení, adresu žadatele vč. kontaktu na ad-
resu marcela.popelkova@meu.nmnm.cz nebo 
se dohodnout telefonicky na čísle 566 598 363. 
Kompostování v kompostéru urychluje a zjedno-
dušuje proces výroby kompostu. Podle odborníků 
je vhodné, aby se kompost skládal z 60 % domácí-
ho odpadu, 20 % trávy, 10 % pilin, 10 % stromové 
kůry. -kb-

V Novém Městě přibude nová služba chráněného bydlení

V září letošního roku odstartuje Kraj Vysočina vý-
stavbu dvou bezbariérových rodinných domů v ulici 
Malá v Novém Městě na Moravě, které budou ur-
čeny pro poskytování pobytových sociálních služeb. 
Výstavba vznikne v rámci již započatého procesu 
transformace příspěvkové organizace Kraje Vy-
sočina, Domova Kamélie Křižanov, p.o. „Jde o 

změnu organizace z ústavního typu na komunitní 
typ pobytových sociálních služeb, které budou 
poskytovány o menší kapacitě v běžné zástavbě 
měst a obcí po celém kraji,“ přibližuje 1. náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních 
věcí Pavel Franěk. V nově vystavěných objektech, 
které vzniknou v Novém Městě na Moravě, budou 
poskytovány služby: domov pro osoby se zdravot-
ním postižením a chráněné bydlení, které budou 
konkrétně určeny pro dospělé osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením. „Objekty budou v 
první řadě obydleny stávajícími klienty Domova 
Kamélie Křižanov,  kteří z Nového Města na Mo-
ravě pochází nebo zde mají vazby na svoji původní 
rodinu. V případě uvolnění kapacity bude služba 
sloužit především občanům Nového Města na Mo-
ravě a okolí, kteří spadají do této cílové skupiny,“ 
doplňuje Franěk. V každém domě bude k dispozici 

6 lůžek. Součástí objektu chráněného bydlení bude 
i prostor pro denní aktivity klientů. Objekty budou 
vybaveny jako běžné domácnosti, avšak indivi-
duálně uzpůsobeny a vybaveny pro osoby s různým 
charakterem postižení. Jde například o transport-
ní systém a další nutné vybavení. Klientům bude 
poskytována pomoc a podpora odborným perso-
nálem, který bude mít v objektech svoje zázemí. 
Stavba by měla být dokončena ke konci roku 2020, 
služby budou uvedeny do provozu v prvním čtvrt-
letí roku 2021. Více informací je možné nalézt na 
webových stránkách Domova Kamélie Křižanov, 
p. o.  https://www.domovkamelie.cz/, kde bude 
zprovozněna virtuální prohlídka jednotlivých 
komunitních domácností, které již v současnosti 
organizace provozuje v různých městech a obcích 
na Žďársku.  
 M. Homolka

Seminář ke kotlíkové 
dotaci
Dne 25.9.2019 v 16:00 se v Gobelínovém 
sále Kulturního domu Nového Města na 
Moravě uskuteční seminář pro zájemce 
o kotlíkové dotace. Seminář je pořádán 
Krajem Vysočina.  -kb-

Vznikne další oranžový 
přechod
Nadace ČEZ poskytla Novému Městu na Mo-
ravě nadační příspěvek ve výši 120 000 Kč na 
úpravu přechodu pro chodce v Maršovské ulici 
(u železničního přejezdu). Děkujeme.

 -kb-
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Školka byla jako moje dítě
Ivana Buchtová stála v čele novoměstské mateřské 
školy od roku 2003. Ve funkci skončila o prázdni-
nách. Jak se jí bude vzpomínat a co jako ředitelka 
dokázala?
Jak jste se stala ředitelkou mateřské školy?
Deset let jsem pracovala jako ředitelka MŠ ve 
Žďáře nad Sázavou. V roce 2003 vypsalo Nové 
Město konkurz na ředitele svých školek, a pro-
tože jsem měla pocit, že ve Žďáře už jsem splnila 
všechno, co jsem si předsevzala, tak jsem se při-
hlásila. Těšila jsem se na novou práci. 

Co pro vás byla největší výzva?
Tenkrát se slučovalo pět školek. Olešná, Drobné-
ho, Žďárská, Pohledec a Slavkovice. Tyto školky 
měly mít jednoho zřizovatele. Nový ředitel musel 
vše administrativně vyřešit. Byla jsme překvape-
na tím, jak hodně jsem musela půl roku pracovat. 
Měla jsem pocit, že musím zvládnout všechno 
hned, ale to nejde. Začala jsem se postupně opírat 
o své zástupkyně a více s nimi komunikovat.  A 
šlo to. Nejdůležitější bylo, aby se školky naučily 
spolupracovat, ne soutěžit. Rivalitu se podařilo 
zrušit a školky začaly táhnout za jeden provaz. 
Se sloučením objektů nebyly žádné zkušenosti, 
bylo to úplně něco nového, nebyla možnost se s 
nikým radit. 

Co obnáší práce ředitele MŠ?
Znát spoustu zákonů, vyhlášek, sledovat trendy 
ve výchově, je toho moc.

Jakou jste měla profesní filozofii? 
Všechny moje zástupkyně byly zkušené ředitelky, 
takže trendem bylo udělat všechno pro děti a 
jejich rodiče. Jezdily jsme na vzdělávací kurzy, 
vychytávaly jsme tipy z ostatních školek. Vždycky 
byla na prvním místě spokojenost dětí. 

Jak jste spolupracovali s rodiči?
V odpoledních hodinách jsme nabízeli pro děti 

a jejich rodiče hodně společných akcí, např. 
společná tvoření, Dny otevřených dveří, Vítání 
jara, oslava svatého Martina apod. Hlavně jsme 
se snažili komunikovat. Zřídili jsme webové 

stránky, kde rodiče nacházeli řadu informací. 
Zapojili jsme se do krajského projektu, který pod-
poruje děti z nemajetných rodin tak, že jim hradí 
stravu ve školce. Na ulici Drobného vzniklo také 
Sdružení rodičů Čtyřlístek, které nám velmi po-
máhá. Rodiče chodí se svými nápady a jsou velmi 
aktivní. Novou paní ředitelku jsem požádala, aby 
apelovala na rodiče z našich dalších škol, aby se 
do vzájemné spolupráce aktivně zapojili. Mohou 
tak vzniknout další skvělé nápady. 

Co je dnes úkolem mateřské školy?
Všechny naše učitelky i já máme stejný názor, 
a to ten, že děti musí mít pravidla. Jakmile děti 
nemají pravidla, chovají se neadekvátně. Rodi-
če si občas myslí, že vše se musí dělat pro dítě. 
Není to pravda. Platí to, co věděli i naši předkové: 
„Ohýbaj ma mamko, dokud som já Janko, až 
já budem Jano, neohneš ma mamo.“ Největší 
pokrok ve výchově udělá dítě do šesti let. Pokud 
se jim nastaví pravidla, tak je to v pořádku. Pokud 
má dítě naprostou volnost, je to špatně. Dítě musí 
mít jasno v tom, že musí respektovat autoritu. V 

životě máme také nadřízené, musíme ctít záko-
ny, vyhlášky, zavedená pravidla. Čím dřív to děti 
pochopí, tím lépe. Ve všech třídách máme proto 
pravidla, která se děti učí respektovat, a to je 
dobře. Rodiče také často s dětmi diskutují, např.   
o tom, jestli chtějí jet na výlet, nebo ne. Tříleté dítě 
přece není schopno takovou věc rozhodnout. To 
musí rodiče sami. 

Co považujete za svoje největší úspěchy?
Je pro mě velice těžké bilancovat celou kariéru. 
Udělali jsme toho za ty roky opravdu mnoho, ať 
jde o stavební práce nebo o vzdělávání jako ta-
kové. Velmi náročná byla například rekonstrukce 
školky za 20 milionů na ulici Drobného. Byl to 
organizační oříšek. Museli jsme na jarní a letní 
měsíce přestěhovat do náhradních prostor čtyři 
třídy, vše sladit a koordinovat, ale zvládli jsme 
to. Podařilo se na všech mateřských školách 
udělat krásné přírodní zahrady a došlo k mnoha 
změnám. Jsem moc vděčná zřizovateli za spolu-
práci, protože bez této vstřícnosti bychom všech-
ny úkoly nezvládli. Nechala jsem si od účetní 
spočítat, kolik město na školku platilo, a od roku 
2003 to dělá více než 72 milionů korun, což mluví 
za vše. Od sponzorů jsme získali celkem milion 
a půl, které jsme využili ve prospěch všech dětí. 

Co jste poradila nové paní ředitelce, která po-
vede školku po prázdninách?
Popřála jsem jí, aby byla pořád obklopena kvalit-
ními lidmi, což nyní je. Snažila jsem se jí usnadnit 
cestu a několik dní jsme strávily předáváním 
agendy.  Velmi jsme si sedly a myslím, že bude 
výbornou ředitelkou.  Bude spravedlivá a bude 
si zachovávat odstup. Držím jí palce a jsem jí k 
dispozici, protože školka pro mě byla a vždy bude 
třetím dítětem. Bude pro mě teď velmi těžké najít 
si něco, čím se zabavím.

 -kb-

Zetor Show ve Vysočina Areně
19. září vypukne v Novém Městě traktorové šílenství. Do ulic vyjedou 
desítky strojů, jejichž cílem bude Vysočina Arena. Tam bude čekat ná-
vštěvníky bohatý program a zábava. 
Pořadatelé se opět pokusí překonat světový re-
kord v největším počtu traktorů značky Zetor v 
jedoucí koloně. Kromě zábavy má ale akce také 
další význam. Je jím snaha o větší propagaci 
zemědělství. Také proto se do projektu zapojila 
celá řada odborných škol, které budou ve Vyso-
čina Areně prezentovat svoji výuku potenciálním 
zájemcům. A protože se vše koná ve Vysočina 

Areně, přijede akci podpořit i česká biatlonová 
reprezentace. Těšit se můžeme na Zetor Cup - 
závod v jízdě na traktoru, kaskadérské kousky 
na horských kolech, soutěž o ceny a samozřejmě 
také spoustu jídla, pití a dobré hudby. Začátek 
akce je v 10:00. Vstup volný. 

 -kb- 

Akce Klubu tělesně 
postižených
7.9. tradiční Mrkvancová pouť v Polné, Husovo 
náměstí. Odjezd z nádraží ČD 7:20 do Žďáru, 
ze Žďáru odjezd autobusem 7:45 do Polné 
(st.č.7). Je zpřístupněn vstup na věž kostela, 
dále pouťová zábava a jízda lokálkou. Návrat 
autobusem až do Nového Města s přestupem 
ve Žďáru. Odjezd z Polné 15:10 (st.č.6.).  
20.9. ve 14:00 se koná v KD cestopisná 
přednáška s promítáním „Putování po zá-
padní Gruzii“. Přednášku povede Ing. So-
botka.
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Týden pěstounství
V ČR chybí pěstouni a dětí, které nemají rodinu, 
je stále mnoho. Změnit by to mohl pomoci Týden 
pěstounství, který se uskuteční v Kraji Vysočina 
v polovině října.  Pod  záštitou Krajského úřadu 
Kraje Vysočina proběhne ve dnech 14.10. až 
18.10. druhý ročník Týdne pěstounství.  Smys-
lem této akce je poučit veřejnost o problematice 
péče o ohrožené děti a oslovit možné zájemce 
o poskytnutí náhradní rodiny.  Všichni zájemci 
jsou zváni na Den otevřených dveří, a to v pondělí 
14.10. od 8.00  do 17.00 hod. na Odboru škol-
ství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí v 
NMNM. -kb-

Orel staví novou spolkovou budovu
Nová budova bude stát na pozemku v ulici Soškova 
směrem na Pohledec. Podle Břetislava Wurzela 
bude sloužit k různým účelům a její stavba je splně-
né přání. Spolek na možnost postavit budovu čekal 
řadu let. 
V Novém Městě na ulici Soškova směrem na 
Pohledec se začala stavět nová budova, která 
bude sloužit pro účely spolku Orel. Bude to 
tedy další tělocvična?
Kdepak. Je to víceúčelový spolkový objekt, kte-
rý bude mít pouze hernu. Záměr je takový, aby 
to nekonkurovalo novoměstským tělocvičnám.  
Měl by to být klubový a restaurační prostor, kde 
by bylo možné pořádat školení, firemní setkání, 
rodinné oslavy, diskuze, promítání cestovatelů, 
malé recitály a tak podobně. Herna by mohla 
sloužit například pro malé cvičební skupiny, kur-
zy jógy nebo pilates. Rádi bychom tam oživili 
stolní tenis. Bude tam místo na tři stoly, z toho 
dva s oficiálním rozměrem pro soutěže. Sál bude 
mít navíc galerii, ze které bude možné pozorovat 
zápasy seshora, což si myslím je velmi atraktivní. 
V budoucnu bychom chtěli i hřiště 20 na 40 m s 
umělým povrchem .

Jak dlouho pozemek vlastníte a proč se tam 
staví až letos?
Pozemek jsme koupili asi před deseti lety za 
peníze, které jsme získali prodejem bývalého 
kina, které patřilo Orlu. Stavební povolení na 
novou budovu držíme od roku 2011, a tak jsem 
rád, že to konečně vyšlo a začalo se pracovat. 

Na co jste museli tak dlouho čekat?
Samozřejmě že na peníze. Měli jsme nějaké 
prostředky našetřené, ale to nestačilo. Letos nám 
město dalo mimořádnou dotaci 2,5 milionů ko-
run, za což moc děkujeme. Celé roky jsme také 
žádali o podporu Ministerstvo školství a tento 
rok jsme v březnu dostali kladné vyrozumění a 
dostaneme dotaci na 5,5 milionů korun. Bylo to 

velmi náročné. Žádosti jsme museli posílat 
každý rok, vždy je bylo nutné vypracovat 
znovu, protože podmínky se často měnily. 
Bylo to únavné, ale trpělivost se nám na-
konec vyplatila. Celá investice je přes 13 
milionů, o další peníze proto budeme žádat 
ještě Kraj Vysočina. Stavět už se začalo, 
abychom stihli do konce roku profinan-
covat ministerskou dotaci, a pak budeme 
pokračovat. Do června 2020 by ale měla 
být budova hotova. 

Jaký přínos bude mít nová spolková bu-
dova pro Orel?
Orel v příštím roce slaví 100 let od svého 
založení. Jeho činnost měla samozřejmě 
přestávky, zejména v době komunistické 
totality. Obnoven byl v 90. letech a vždy 
měl nějakou svoji budovu. Nyní má spolek 
sídlo na soukromé adrese, a pokud nemáte 
lidi kam pozvat, těžko se vymýšlí nějaké 
aktivity. Nabízí se toho ale hodně. My jsme 
vždy měli skupinu lidí, kteří se zabývají 
kulturními aktivitami, rádi bychom opět 
hráli stolní tenis nebo vymýšleli program pro 
maminky s dětmi. Ale to zařízení není konci-
pované, aby sloužilo pouze členům Orla.  Bu-
deme mít zájem na tom, abychom tam dostali 
také veřejnost. Samozřejmě že je to z důvodu 
financování, abychom si vydělali na provoz, ale 
hlavně chceme, aby ten objekt žil. Nebudeme se 
proto bránit ničemu, co nebude škodit. 

Orel tedy nebude primárně sportovní spolek? 
Možná je tak většinou lidí vnímán.
Orel není primárně zaměřen na soutěživost. 
Samozřejmě nejviditelnější je asi florbal, ve kte-
rém jsme poměrně úspěšní, ale vždy jsme měli 
i další aktivity. Kulturní a společenské, které 
umožnují setkávání lidí a jsou postaveny na prin-
cipech slušného chování. A právě ty se odvíjejí od 

toho, jaké máte k dispozici prostory. Náročné to 
bude také personálně, aby byl vždy někdo, kdo 
otevře, zatopí, uklidí, ale věřím, že to zvládneme. 
Pevně věřím, že se podaří přilákat i menší skupiny 
aktivních lidí, kteří nám pomohou spolkový dům 
svými aktivitami oživit. 

Nová budova bude určitě hezký dárek k 100. 
výročí Orla. Jaký jste měl pocit, když Zastu-
pitelstvo schválilo mimořádnou dotaci a bylo 
jasné, že můžete začít stavět?
Rozhodnutí nám umožnilo zahájit stavbu, 
přestože dofinancování je ještě nutné. Celkovou 
bilancí financí jsme se ale dostali do pozice, že 
jsme schopni zrealizovat první etapu. Rozhodnutí 
města nás, lidově řečeno, dostalo nad hladinu.                                                            
 -kb-

Moštování jablek

Moštárnu najdete u prodejny potravin pod 
nemocnicí. Otevřeno bude vždy v sobotu 14., 
21. a 28. září od 7 do 15 hodin. Stejně tak každou 
sobotu v říjnu. Cena moštu je 5 Kč za litr a je třeba 
vzít si vlastní nádoby.  Kontakt na moštárnu: 731 
258 984.  -kb-

Setkání padesátníků

Setkání padesátníků se bude konat 14. 9.  
v KD NMNM. Zváni jsou všichni, nejen ti, 
kteří se v Novém Městě kolem roku 1969 
narodili, někdy studovali nebo zde dnes žijí 
a pracují, ale i ti, kteří mají k našemu městu 
třeba jen blízký vztah. 
Pokud patříte mezi ně, předejte si prosím 
mezi sebou informaci a nahlaste svoji účast 
do 7. 9.  na tel. 566 598 422 nebo na e-mail 
drahomira.coufalova@meu.nmnm.cz. 
Děkujeme. Kulturní a společenská komise
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Ze života novoměstských spolků
Skautské léto a velké podzimní setkání

Léto a tábory jsou pro skauty vrcholem celého 
roku a nejinak tomu bylo i letos. 

Do přírody se vypravily všechny novoměst-
ské oddíly a své dva týdny dobrodružství si na 
třech tábořištích užila bezmála stovka dětí i 
dospělých. Za pozornost určitě stojí i to, že 
třicítka novoměstských vedoucích strávila na 
táborech jen za tohle léto dohromady víc než 
10 000 hodin svého volného času. A řeč je jen 
o času, který zabere samotný tábor. Pokud 
bychom počítali i přípravy, bude to číslo ještě 
o notný kus vyšší.  Studenti využijí prázdnin, 
pracující si berou dovolenou, to vše zdarma a 
pro radost, kterou skauting přináší. Díky za to!

V srpnu je léto ještě v plném proudu, ale my 
se už pomalu začínáme chystat na podzim. Ve-
doucí vyráží za pedagogickou kvalifikací na 
vzdělávací kurzy, na dveře už ale začíná klepat 
rozjezd nového skautského roku a příprava 

podzimního programu. 
Letošní podzim pro nás bude ale 

trochu jiný a výjimečný. Na konci 
roku tomu bude 30 let od obnovení 
našeho střediska a my si chceme 
příležitost oslavit svoji svobodu 
pořádně užít. Za těch třicet let pro-
šlo našimi oddíly zhruba 1 000 lidí 
a my bychom byli rádi, kdyby se jich 
co nejvíce potkalo na jednom místě. 

Proto jsme se rozhodli, uspořádat 
16.11. velký skautský sraz, na který 
do novoměstského kulturního domu 
zveme všechny, kdo místními oddí-
ly prošli a rádi na něj vzpomínají. 
Pokud se vás to týká, přijďte prosím. 

A pokud víte o někom, koho se to týká také, 
řekněte mu o tom.

Na programu setkání bude celá řada aktivit, 
které vám umožní zavzpomínat na svoje skaut-
ská léta a porovnat to, jak se liší skauting, který 
si pamatujete, od toho dnešního. Budeme moc 
rádi, když s sebou vezmete své blízké a využijete 
příležitost jim ukázat, co pro vás skauting zna-
menal. Program bude zaměřen na malé i velké 
a věříme, že je určitě co slavit. 

Podrobnosti o celém setkání najdete na 
stránce: skautskysraz.okenko.org.

Může novoměstský kulturák praskat ve 
švech? My myslíme, že i když přijde jen půlka 
našich bývalých členů, tak nepochybně ano! 
Těšíme se na viděnou. 

Za novoměstské skauty Vítek Koutenský

Portimo už připravuje tradiční benefici
Obecně prospěšná společnost Portimo má motto 
„Pomáhat tam, kde je potřeba“. Jak se jí to daří, 
nám prozradil ředitel Tomáš Pospíšil.

S jakými problémy se nejčastěji potkáte při 
naplňování vašeho motta?
Letos jsme například čelili finanční otázce 
týkající se poskytování služeb dětem. Jednalo 
se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
EZOP. Tuto otázku jsme z větší části vyřešili 
díky vstřícnému přístupu města.

Bude i letos benefice? Na co se můžeme těšit?
Ano. I letos budeme pořádat podzimní bene-

fici v kulturním domě. Jedná se o osmý ročník 
s podtitulem „Známe se?“, který je letos tema-
ticky zaměřen na mezigenerační vztahy. Mys-
lím, že je na co se těšit. Divadelní představení 
„Máma říkala, že bych neměla“ od Komorní 
činohry Praha nám umožní nahlédnout na to, 
jak nás formuje výchova a rodiče, jak se dcery 
podobají matkám, ač tisíckrát nechtějí. Tuto 
inscenaci jsem měl možnost vidět a byl to pro 
mě příjemný a silný zážitek. Beseda pro školy i 
širokou veřejnost „Ostražitý v každém věku“, 
bude mít za cíl poukázat a seznámit se s riziky 
v mediálním světě. Již standardně bude k dis-
pozici kafárna, hračkoviště i tvořivé dílny. -kb-

Beseda z cyklu  
Svět na jevišti
Radek Kašpar a Zuzana Svobodová
Mundo Maya (Guatemala, Mexiko, Belize)
Středa 25. září 2019 od 18:00, Kulturní dům 
NMNM, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné

Existuje ještě nějaká indiánská země? Přece 
Guatemala, kde indiáni tvoří 90 % obyvatel. V 
hlavním městě sice mulati kují politické plá-
ny, ale venkov patří zcela rituálům, tradicím 
i slavnostem indiánů. Ti dokázali skloubit 
svůj mayský původ se zásadami šamanismu 
a křesťanství. Výsledkem je jedinečný život, 
který se řídí podle příkazů předků, duchů i 
mayských genů. Mnohdy nebudete věřit, ale 
Guatemala je magická země. Pojďte se tam s 
námi podívat.  -kb-

Černá studánka 
vyčištěna
V červnu a červenci 2019 dobrovolníci za pomoci 
města Nové Město na Moravě, firmy KOMSTAV 
Profi s.r.o. kompletně vyčistili studánku a udělali 
jí nový přepad a jeho odvodnění. Věříme, že po-
slouží mnoha lidem a uhasí jejich žízeň. 

 Děkujeme!

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
Domácímu hospicu Vysočina za obětavou 
péči, psychickou oporu a flexibilitu. Díky 
vám jsme mohli splnit přání manželovi - 
zůstat s námi doma až do konce životní 
cesty. Rodina Mužátkova z Petrovic
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Novoměstská škola slaví 140 let

Začátek školního roku 2019/2020 se na I. ZŠ 
ponese v duchu oslav, které se uskuteční ve čtvr-
tek 19.9.2019 u příležitosti 140. výročí založení 
školy.  Srdečně zveme všechny současné i bývalé 
žáky, zaměstnance, vážené rodiče a přátele školy 
na oslavy tohoto významného výročí. 

Budova školy i přilehlé prostory na Vratislavově 
náměstí se během oslav promění v jednu velkou 
scénu, na které se až do večerních hodin bude 
odehrávat bohatý hlavní i doprovodný program. 
Návštěvníci se mohou těšit na křest nové knihy, 
koncerty, pěvecká i taneční vystoupení, výstavy 
z historie i současnosti školy, tvořivé a multime-
diální dílny, programování robotů, elektronické 
stavebnice, soutěže s QR kódy, sportovní soutě-
že, facepainting aj. K poslechu i tanci bude hrát 
hudební skupina Frankenstein band. Závěrem 
oslav vás čeká profesionální fireshow s živelným 
ohněm a speciálními efekty v podání přední české 
skupiny Pyroterra. Nenechte si ujít zážitek plný 
jedinečných ohnivých a pyrotechnických efektů, 
které budou vyvrcholením oslav 140. výročí zá-
kladní školy.

Křest knihy:
 Fotoalmanach absolventů 

U příležitosti oslav 140. výročí založení školy 
vydává I.ZŠ Nové Město na Moravě dlouho při-
pravovanou knihu, unikátní komplex dostupných 
třídních fotografií obsahující na 200 fotografií 
třídních kolektivů a učitelských sborů.

„Komplex fotografií třídních kolektivů za 
několik desítek let není úplnou samozřejmostí. 
Dohledat fakta a materiály týkající se našich ab-
solventů nebyl vůbec jednoduchý úkol. Získávali 
jsme informace ze starých třídních knih a často 
jsme museli vyvinout nemalé úsilí, abychom do-
pátrali historické fotografie. Získané fotografie a 
dostupné informace jsme se snažili v knize posklá-
dat, jak nejlépe jsme uměli,“ říká autorka knihy 
Renata Slámová. 

Ukázky fotografií můžete zhlédnout na pane-
lové výstavě, která bude umístěna v den oslav 
v přízemí budovy školy.

Křest knihy 19.9.2019 v 16:40 na pódiu před 
I.ZŠ. Zakoupit můžete na místě.

Novoměstská základní škola

První písemná zpráva o novoměstské škole po-
chází již z konce 16. století. Dne 16. července 1876 
byly slavnostně položeny základní kameny nynější 
školní budovy na místě, kde stály domy č. 124 a 
125. Ve školním roce 1879-1880 (15. prosince 
1879) byla otevřena první třída měšťanské ško-
ly. Měšťanská škola novoměstská se od začátku 
své existence stala centrem vzdělanosti města i 
okolních obcí. Byla to třetí česká měšťanská škola 
na Moravě. 

Jestliže měšťanská škola měla v roce 1879 žáků 
74, dnes jich má cca 540. Za dobu 140leté exis-
tence prošla škola celou řadou změn. 

V současné době je hlavní profilací školy vý-
početní technika a oblast ekologické výchovy. 
Společně s výukou cizích jazyků to jsou priority, 
které tvoří základní stavební kámen vzdělávací-
ho programu I.ZŠ. Škola se v současnosti může 
pyšnit nejmodernější didaktickou technikou, kte-
rou jsou vybaveny odborné i kmenové učebny. 
V rámci své specializace se I.ZŠ úspěšně zapojuje 
do různých projektů, programů a grantů, např. do 
celosvětového projektu firmy Microsoft Partners 
in Learning. Působí jako vzdělávací centrum Kraje 
Vysočina v oblasti informačních a komunikačních 
technologií ve školství, pořádá semináře, školení 
a e-learningové akce, spolupracuje s IT firmami a 
institucemi na vzdělávacích materiálech z oblasti 
ICT, je součástí celosvětového programu Microsoft 
Showcase School a Microsoft Expert Educator. 
Dlouholetou tradici na I. ZŠ má ekologická vý-
chova. Škola získala titul Škola udržitelného roz-
voje nejvyššího stupně, mezinárodní titul Ekoškola 
a rozšířila síť škol v naší republice zapojených do 
programu Zdravá škola. Spolupracuje s různými 
ekologickými sdruženími, např. Tereza, CHKO 
Žďárské vrchy aj.

 „Za to, jak úspěšná dnes škola je, jak vzhle-
dově vypadá, jaké má pracovní výsledky, patří dík 
nejen představitelům města, ale zejména těm, kteří 
všechny ty nápady a myšlenky úspěšně realizovali 
– jsou to zejména učitelé a správní zaměstnanci, 
ale také žáci této školy a jejich rodiče. Bez úzké 
spolupráce, vzájemného pochopení a tolerance 
by nebyla celá řada činností, věcí a akcí uskutečni-
telná,“ dodává její ředitel Otto Ondráček. -RS-

Program oslav 19. 9. 2019

Pódium před školou

15:00 Zahájení oslav 140. výročí   
 Frankenstein band 
15:30 Aerobic team „Vojandy“
 Aerobic team „Mariachi“
16:00 Úvodní slovo ředitele (hosté)
16:15  Michaela Trojánková (zpěv)
16:30 Rebelové(taneční vystoupení) 
16:40 Slavnostní křest knihy 
17:00 Mažoretky z DDM 
17:30 Absolventi (taneční vystoupení) 
18:00 Škola má narozeniny 
              (vystoupení dětí 1. stupně)
19:00 Frankenstein band 
20:30  Fireshow Pyroterra  
21:00  Frankenstein band 
22:00 Ukončení oslav 

Doprovodný program 
Komentované prohlídky školy  
Den otevřených dveří (15:00 - 19:00)

Budova školy
Historie školy (výstava, kroniky školy)
Rekonstrukce školy 2019 (výstava)
Síň absolventů (rozsáhlá fotogalerie absol-
ventů a učitelů od r. 1927)
Třída včera a dnes (proměna školní třídy)
Výtvarné výpravy za poznáním (výstava)
Technická tvořivost ve školní dílně
Multimediální dílna (foto, video)
Robokoutek 

Prostory před školou – Vratislavovo nám.
Tvořivé dílny, Ekoškola v praxi, sportovní 
soutěže, žákovský parlament, facepainting, 
hry s dětmi, suvenýry, občerstvení aj.

Výroční almanach

 Základní školy 
v Novém Městě na Moravě 

140 let

  Vzpomínáte rádi na základní školu? Na dětství, to 
bezstarostné období? A také na své spolužáky a učitele? Na první 
školní lásky, nevinné žertíky či dobrodružné výpravy? Usmíváte 

se? To je dobře. Znamená to, že máte na svá školní léta hezké 
vzpomínky, které vám nikdo nemůže vzít. 

 Říkáte si: „To už je tak dávno a já si nemůžu vybavit všechny 
tváře svých vrstevníků!“ To je zcela jistě možné. A přemýšleli jste 

někdy nad tím, kam jste vlastně uložili školní fotografi i? Nemůžete 
ji najít? Rádi vám pomůžeme a připomeneme tváře nejen vašich 

spolužáků. 
 Kniha, kterou držíte v ruce, obsahuje 200 fotografi í 

třídních kolektivů a učitelských sborů. Věříme, že vás potěší 
a vlídnými vzpomínkami vrátí do školních lavic. A snad si oživíte 

ty krásné chvíle, i když jste od nich roky, míle! 
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Gymnázium slaví 125 let

Dovolte mi vyslovit srdečné pozvání nejen 
abiturientům, ale všem občanům Novoměst-
ska k oslavám založení jedné z prvních českých 
středních škol na Moravě. Výročí společně oslaví-
me v sobotu 21. září v budově gymnázia, kde 
máte možnost si prohlédnout historickou budovu 
školy a její okolí. Při této příležitosti vzpomenout 
významu založení školy a jejího přínosu ke vzdě-
lanosti celé naší Vysočiny. 
Můžete se těšit na prohlídku budovy školy, nově 
vybavené učebny, laboratoře, ale také budou k na-
hlédnutí ukázky prací studentů a historické foto-
grafie. V odpoledních hodinách proběhne v aule 
školy akademie. K neformálnímu posezení bude 
k dispozici po celý den kavárnička.  Jiří Maděra

Pohled na budovu školy z roku 1920
 (zdroj archiv školy)

Živý vlčí mák z roku 2014 (zdroj archiv školy)

Pohled na budovu školy z roku 2017 
(zdroj archiv školy)

Program
9.00–18.00: Prohlídka školy pro veřejnost
10.00–11.30:  Slavnostní pedagogická 
rada (zvaní hosté; aula):
   • klavírní vystoupení, slavnostní projevy
    • 125 let historie novoměstského gymnázia 
(přednáška – Vít Křesadlo)
   • Vteřiny křehké (koncert studentů gym-
názia pod vedením Františka Dvořáka)
13.00–14.30 Ukázky sportovních aktivit
15.00–16.30 Akademie pro veřejnost (aula)
    • 125 let historie novoměstského gymnázia 
(přednáška – Vít Křesadlo)
   • Vteřiny křehké (koncert studentů gym-
názia pod vedením Františka Dvořáka)
17.00–24.00 Setkání abiturientů v kulturním 
domě (rezervujte si místo pro vaši třídu) na 
www.gynome.cz

Učitel národů v aule dostal k významnému výročí nový kabát

Aulu novoměstského gymnázia zdobí již přes še-
desát let monumentální sochařské dílo – plastika 
J. A. Komenského. Nyní nově zrestaurovaná. 

 Autorem plastiky je Vincenc Makovský. Jedná 
se o definitivní sádrový model pro bronzové 
odlitky, jež byly osazeny v nizozemském Naar-
denu, na nádvoří univerzity Moravian College v 
americkém Betlehemu a také před památníkem 
Učitele národů v Uherském Brodě. Umělec ten-
to model následně věnoval a osobně instaloval 
v roce 1957 na důstojné místo v aule gymnázia 
jako výraz svého upřímného a úzkého vztahu 
k místní reálce, kterou navštěvoval v letech 1911-
1918. S dalším dílem V. Makovského se setkáme 
ve vstupním vestibulu školy. Je to socha T.G. Ma-
saryka z roku 1937, rovněž sádrový model pro tři 
bronzové odlitky.
Na počátku letošního roku jsem byl pověřen ve-
dením gymnázia k restaurování obou sádrových 
plastik. Restaurátorské práce  spočívaly zejména 
v sejmutí nepůvodních a nevhodných nánosů a 
barevných úprav, po očištění byl povrch sádry dle 
potřeby lokálně zpevněn.  Po strukturální úpravě 
doplněných partií byl povrch plastik sjednocen 

patinou s cílem podpořit plastické hodnoty au-
torské modelace soch. Závěrečným ošetřením 
pak sádrové odlitky získaly větší odolnost vůči 
znečištění a také možnost snadnější údržby.
Vždy, když vstupuji hlavní branou do zahrady 
gymnázia, vybaví se mně vzpomínka stará již 40 
let. Souvisí s třetím dílem sochaře Vincence Ma-
kovského v areálu školy – mramorovou bustou 
prvního ředitele školy Leandra Čecha. Tehdy jsem 
byl jako student II. ročníku pověřen společně 
se svým spolužákem J. Žejdlíkem, abychom 
„odborně“ očistili kámen od nánosů nečistot, 
mechu a lišejníku. Velice nadšeně jsme se tohoto 
úkolu zhostili, významnou roli samozřejmě hrálo 
i zameškání několika hodin vyučování. Rýžové 
kartáče a „mýdlo s jelenem“ udělaly své, čisto-
tou zářící busta a pochvala od pedagogů se pak 
možná staly jedním z mnoha podnětů na cestě 
k budoucímu povolání sochaře a restaurátora.

 Martin Kovařík, akad. sochař a restaurátor

NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2019 7

ZPRAVODAJSTVÍ



Změny ve 
fotbalovém kádru 
Před startem nové sezony Moravskoslezské fot-
balové ligy došlo také k posledním změnám v kádru 
novoměstské Vrchoviny.

 V kabině již chybí brankář Marek Kolář, který 
se vrátil do Jihlavy, odkud se přesunul do Velkého 
Meziříčí. Náhradou za něho je Lukáš Maňák z 
Bzence, kterého si přivedl  trenér gólmanů Leoš 
Škorpík. S klubem se rovněž rozloučil útočník 
Matěj Vopršal, který dal přednost Ždírci. Po ná-
vratu do Bystřice nad Pernštejnem touží šikovný 
záložník Luboš Zbytovský. Jeden z nejlepších 
hráčů týmu odejde nejpozději do konce podzimní 
části. Vrchovina však také mohutně posilovala. 
Nováčky jsou dva hráči z Afriky. Jedním z nich je 
devatenáctiletý ghanský záložník Aaron Donkor, 
dalším novým záložníkem je dvacetiletý  Zambe 
Moto Road z Gabonu. Z Blanska získal klub kří-
delního hráče Luboše Chloupka. Z dorostu pak 
tým mužů posílil Vojta Veselý a z týmu B přichází 
Lukáš Slavíček.  -mah-

V Novém Městě se rozjel peloton 
závodu Vysočina 2019
Po devíti ročnících se do Nového 
Města vrátil peloton meziná-
rodního cyklistického etapového 
závodu Vysočina 2019. 

Naše město hostilo úvodní 
etapu letošního 23. ročníku. Na 
její start se postavil rekordní po-
čet 136 cyklistů, kteří zdolali trať 
dlouhou 115,4 km s převýšením 
2300 metrů. Šlo o okruh vedoucí 
přes Kadov – Krátkou – Sněžné 
– Kuklík – Kadov, který cyklisté 
ujeli celkem desekrát. Cíl stejně 
jako start závodů byl v Novém 
Městě. 

V úvodní etapě zvítězil po só-
lové jízdě nizozemský cyklista Van Den Dool z 
týmu Rabobank, který proťal cílovou pásku v 

čase  2:51:38 hod. Nejlepší z českých závodníků 
byl v pořadí třetí Jakub Bittner.  -mah-  

Staňte se atletickou 
hvězdou 
Novoměstský atletický oddíl zve do svých 
řad nové zájemce o královnu sportu. Od 
pondělí 2. září odstartují pravidelné tré-
ninky atletického mládí. Cvičení začínají od 
17:00 hod. na atletickém stadionu a budou 
se konat vždy v pondělí a pátek. Oddíl doká-
že vychovat výborné běžce, ale v poslední 
době i skvělé vrhače a skokany. Zárukou je 
zkušené trenérské vedení a dobré podmínky 
pro sportovní výkony. 
 -hub-, -mah-

Radek Jaroš nominován na Osobnost Moravy 
Na konci června odstartovala na webových strán-
kách http://osobnost.moravy.eu/  anketa s názvem 
Osobnost Moravy. Mezi nominovanými nechybí 
jméno novoměstského rodáka a horolezce s něko-
lika NEJ Radka Jaroše.

 „Za opakovanou záchranu života několika 
horolezců během expedice Dhaulagiri 2008 
obdržel v roce 2009 hlavní cenu Fair Play od 
Českého olympijského výboru a v následujícím 
roce i od Evropského hnutí fair play. V současné 
době je členem předsednictva Českého klubu 
fair play. Díky hlasování téměř sta sportovců, 

účastníků LOH v Londýně 2012 a ZOH v Soči 
2014, získal za nejlepší sportovní výkon roku 
2014 Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského, udě-
lovanou Českým olympijským výborem,“ stojí 
mimo jiné v jeho medailonku. Náš slavný rodák 
se držel na 2. příčce hlasování. Hlasovalo pro 
něj již více než tisíc hlasujících. O vítězi, který 
získá nejen titul Osobnost Moravy 2019, ale bude 
mu také slavnostně předána i bronzová plastika 
stylizované moravské orlice, tak rozhodnou hla-
sy veřejnosti. Anketa potrvá až do 15. prosince.        
 -mah-

Nový krajský rekord v hodu kladivem 
V červenci se novoměstští atleti představili na dvou 
kvalitně obsazených závodech. 
V sobotu 20. července se uskutečnila tradiční 
atletická přehlídka, kterou je Velká cena Nového 
Města nad Metují. V tomto závodě se zaskvěla 
novoměstská kladivářka Gabriela Bojanovská. 
Měla svůj den a hned třikrát překonala krajský 
rekord v kategorii žen. Nově má hodnotu 50,48m, 
čímž poprvé v kariéře překonala hranici 50 met-
rů. O týden později se v Brně konalo atletické 
MČR v kategorii dospělých. V úmorném počasí 
se dařilo zejména Jiřímu Brychtovi v rozběhu na 
800 m. Ve velmi dobrém čase 1:54,49 obsadil 3. 
místo a jen těsně mu unikl postup do finálové 
osmičky.  -hub-, -mah-

ilustrační foto
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Sedmičková jízda 
Na začátku srpna se v Novém Městě konal první 
turnaj MČR v sedmičkovém ragby.

 Domácí ragbyový tým RC Titáni se úspěšně bil 
se svými soupeři, k výhře to však nevedlo. Připsal 
si celkem 3 porážky s týmy Tatra, Dukla a Praga. 
Našim ragbistům fandili novoměstský starosta 
Michal Šmarda a první náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Pavel Franěk. V polovině srpna se v 
brněnské Bystrci uskutečnil v pořadí 2. turnaj. S 
domácím týmem si naši ragbisté připsali těsnou 
prohru, lekci pak dostali od extraligových Říčan 
a chuť si spravili proti týmu ze Sedlčan, který 
hladce porazili. Velkým plusem byla také účast 
mladých hráčů v novoměstském dresu. Polovinu 
týmu tvořily osmnáctileté naděje novoměstského 
ragby. Poslední turnaj šampionátu se uskutečnil 
18. srpna v Přelouči. O jeho výsledcích budeme 
informovat v říjnovém vydání Novoměstska. 
 -mah- 

Mistrovské tituly ze závodů v horských kolech 
V červenci se uskutečnily dva závody MČR v 
horských kolech dětí a mládeže, ve kterých zazářili 
závodníci Bike teamu NMNM pod vedením trenéra 
Martina Holka.
 V první polovině prázdninového měsíce se konal 
v Boskovicích závod MČR ve sprintech.  Titul si 
vyjeli dva novoměstští bikeři. V kategorii kadeti 
dominoval Filip Konečný, v kategorii žákyně I. 
nenašla přemožitelku Veronika Srnská. Dařilo 
se i dalším závodníkům z novoměstské stáje. V 
kategorii žákyně I. dojela na 5. místě Kristýna 
Neumanová, ve stejné kategorii žáků vybojoval 
9. místo Vojtěch Jelínek. V termínu 19. - 21. čer-
vence se v Hlinsku jely mistrovské vytrvalostní 
závody. Pro mistrovský titul si opět dojel Filip 
Konečný. Skvělé 2. místo pak patřilo našemu 

žáčkovi Samuelu Zítkovi. 
Ve startovním poli se roz-
hodně neztratily i další 
novoměstské bikové na-
děje - Veronika Srnská (9. 
místo), Veronika Fousková 
(9. místo), Amélie Srnská 
(15. místo) a Vojtěch Je-
línek (19. místo). Všichni 
mladí závodníci, trenéři, 
sponzoři i rodiče z Bike 
teamu NMNM si zaslouží 
poděkování  za krásnou 
reprezentaci našeho města. 
-VH-, -mah-

Sportovní zprávy najdete také na webu 
Nového Města na Moravě www.nmnm.cz.

Fotbalisté se vyhřívají v horních patrech tabulky 
Snový start do nové sezony Moravskoslezské fot-
balové ligy zažívá novoměstská jedenáctka. Po 3 
kolech, ve kterých si fotbalisté připsali 2 výhry a 1 
remízu, jim v tabulce patří 2. místo.

 Na úvod sezony si připsali cennou remízu 
1:1 s rezervou prvoligového Baníku Ostrava. 
Poté vyválčili 3 body na hřišti rezervy rovněž 
prvoligového týmu Fastav Zlín. Z města obu-
vi si odvezli výhru 1:0. V posledním zápase, v 
čase uzávěrky zářijového vydání Novoměstska, 
porazili před domácími diváky nevyzpytatelné 
mužstvo z Dolního Benešova. Silného soupeře 
přejeli výsledkem 3:1. V srpnu pak ještě stihli 
odehrát domácí zápas proti týmu z Kroměříže a 
na programu bylo také ostře sledované okresní 
derby na hřišti Velkého Meziříčí. Zářijová porce 

zápasů zahrnuje domácí zápasy proti Rosicím 
(14. 9.) a Petřkovicím (28. 9.) a dále pak výjez-
dy na hřiště rezervy prvoligového týmu Sigma 
Olomouc (8. 9.) a Hlučína (21. 9.).  -mah-  

Florbalový nábor
Přihlásit se mohou chlapci i děvčata ja-
kéhokoliv věku. Vítáni jsou i dospělí hráči. 
Pro ně bude vyhrazen páteční trénink od 
19:15 hod. 
Pro bližší informace mohou zájemci poslat 
e-mail na adresu florbal@orelnmnm.cz nebo 
navštívit web http://orelnmnm.cz. 

Florbalisté se těší na novou sezonu 
V září se naplno rozjíždí sezona ve všech flor-
balových soutěžích. Na začátku léta si hráči užili 
volno, v srpnu však již ladili formu na dvou sou-
středěních. 
Ti nejmladší byli v blízkém Skleném, zatímco 
hráči s občankou vyrazili do Ledče nad Sázavou. 
Soustředění náš oddíl opět spojil s týmem Hippos 
Žďár. Od zajeté spolupráce si naši florbalisté 
slibují nejen kvalitnější přípravu, ale také po-
třebnou motivaci do soubojů v průběhu nové 
sezony. Letos budou novoměstské florbalové 
dresy k vidění v sedmi soutěžích. Přípravka, 
elévové, starší žáci a muži A budou hrát pod 
oficiální hlavičkou Českého florbalu. V nejvyšší 
dorostenecké soutěži v ČR pak budou naše flor-
balové naděje nastupovat společně se žďárským 
Hipposem. V Orelské lize budou bojovat mužstva 

mužů B, dorostenců a mladších žáků. Zájemci 
mohou sledovat aktuální výsledky na oficiálních 
stránkách soutěží nebo na facebookovém profilu 
našeho oddílu http://facebook.com/orelnmnm. 
 -tom-, -mah-
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Horácká galerie Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti
 15.7. Amálie Benová
 19.7. Nikola Hrnčířová
 24.7. Filip Janošec
 7.8. Kristián Žák
 7.8. Jakub Dvořák

jubilanti
 28.8. Eva Vašáková 85 let  
 1.9.  Bohuslav Pulgret 88 let
 5.9. Bohumila Bohanesová 88 let
 7.9. Libuše Javorská 87 let  
 8.9. Zdeněk Kočík 75 let  
 16.9. Květoslava Dvořáková 90 let  
 16.9. Božena Kuncová 75 let  
 16.9. Jan Zahradník 85 let  
 20.9. František Šolc 75 let  
 25.9. Jitka Jurdová 75 let  
 28.9. František Dvořák 75 let 

 manželství
 13.7.  Veronika Ptáčková, Petr Šustr
 13.7.  Anna Polnická, Andřej Horňas
 17.7.  Iveta Šebková, Tomáš Vidergot
 19.7.  Ingrid Kotalová, Martin Peslar
 20.7.  Jana Vrabcová, Ondřej Follprecht
 20.7.  Kristýna Koukolová, Tomáš Čejka
 26.7.  Hana Škodová, Albert Hošák
 27.7.  Lenka Dolníčková, Marek Navrátil
 3.8.  Kristýna Kazdová, Michal Abaffy
 10.8. Darina Ptáčková, Ladislav Šandera

úmrtí
 14.7.  Růžena Poulová  (Radňovice, 1929)
 17.7.  Alois Ročárek  (Vlachovice, 1926)
 17.7.  Vladimír Špaček  (Nová Ves, 1956) 
 18.7.  Jaroslav Halva  (Rož.Paseky, 1933)
 19.7. Václav Fousek  (Radňovice, 1946) 
 26.7.  Rudolf Mrázek  (Líšná, 1934) 
 27.7.  Jan Blažek  (NMNM, 1945) 
 30.7.  Bohumil Bukáček  (Rokytno, 1943)
 30.7.  Marta Vařáková  (Maršovice, 1942) 
 1.8.  Jaromír Šiška  (Řečice, 1934)
 4.8.  Mgr. Marie Kozáková  (NMNM, 1936)

1.9.1954 zemřel v NMNM Zdeněk Bažant, akademik, 
prof. VUT- stavební mechanika, rektor (narodil 
se 25.11.1879 v Prostějově)
7.9.1929 zemřel v NMNM Petr Šír, kronikář (narodil 
se 1.8. 1845)
11.9.1904 narodil se v Novém Městě na Moravě Bo-
huslav Vodička, malíř, samouk (zemřel 5.12.1939 
v NMNM)
17.9.1964 zemřel v Tišnově  Josef Jambor, akademický 
malíř a grafik (narodil se 29.10.1887 v Pohledci)
27.9.1879 narodil se v Jimramově Josef Pavelka, hu-
dební skladatel, samouk (zemřel 1952)

1.9.2019 MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, 607 785 326
7.9.2019 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 
171 774
8.9.2019 MDDr. Bencová Lenka, U Hřiště 552, Měřín, 
725 474 928
14.9.2019 MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská7, 
566 690 123
15.9.2019 MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, 
Nové Město na Moravě, 566 524 615
21.9.2019 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 
858
22.9.2019 MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 
858
28.9.2019 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
29.9.2019 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777

Aktuální rozpis služeb najdete na stránkách novo-
městské nemocnice nnm.cz.

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy 
Obměněná expozice novoměstského 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.  
Chronos – P. Benda, A. Kanta, B. Pejchal,  
M.Štěpánek, J. Vašica, J. Vyskočil  
(13.4.–7.7.2019, prodlouženo do 29.9.2019) 
Výstava aktuální tvorby regionálních výtvarníků 
na téma Čas.
Barvy a tvary (11.7.–1.9.2019) 
Výstava fotoobrazů zoologa, cestovatele, foto-
grafa, ilustrátora i spisovatele Pavla Bezděčky a 
soch z dílny sochaře Pavla Tomana.
Osvobozené divadlo (1.8.–27.10.2019) 
Výstava fotografií z Archivu atelieru Paul 
AKCE:
Od portrétu k monumentu
Nová sochařská expozice ze sbírek Horácké gale-
rie prezentuje klasicizující linii českého sochař-
ství v návaznosti na expozice z děl Jana Štursy a 
Vincence Makovského. 
čtvrtek 5. září 2019 v 17 hodin
Miloš Petera – Stopy života
Výstava malířského díla, kreseb, frotáží a mo-
notypů z let 1964 – 2017 výtvarníka Miloše Pe-
tery ze Dvora Králové nad Labem. Autor bude 
na vernisáži přítomen, výstava v  zámeckém 
podkroví potrvá až do 10.11.
sobota 7. září 2019 v 17 hodin
Beseda s Jiřím Lukešem - filmovým představitelem 
malého Bobše a Mirka Dušína
Horácká galerie vás zve na besedu s Jiřím Luke-
šem, hereckým představitelem malého Bobše a 
Mirka Dušína. Dětská hvězda Jiří Lukeš navštíví 
Nové Město po necelých šedesáti letech.Vstupné 
dobrovolné.
pátek 20. září v 17 hodin
Beseda s Janem Jirků
Novoměstský rodák, režisér a scénárista. Jeho 
profese vychází především z divadelního prostře-
dí, loutkoherectví, které se prolíná i do jeho te-
levizní a filmové tvorby. 
pátek 27. září v 19.30 hodin
ARTkino HG: Zelená kniha /2018/ + komentář Miloše 
Zabloudila
Originální komedie Zelená kniha získala tři 
Oscary včetně sošky pro Nejlepší film. Režisér 
Peter Farrelly se inspiroval příběhem skutečného 
přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nej-
vtipnějších filmů roku. Vstupné 80 Kč.

Klub seniorů

2.9. Výbor, jídelna DPS 14 hod. 
Zahájení nové sezony – informace o plánovaných 
programech. Jídelna DPS 15-17 hod.
9.9. Kavárnička – jsou vítány dobré vtipy i veselé 
příhody. Přihlášky na výlet do Lednicko-valtické-
ho areálu. Jídelna DPS 15-17 hod.
16.9. Výlet autobusem do Nové Vsi. Odjezd z aut. 
nádr. v 9.08 hod.
25.9. Výlet do Lednicko-valtického areálu. Od-
jezd od nádraží v 7.00, od Jednoty v 7.05. Cena 
pro členy Klubu seniorů a STP 250 Kč, hosté 
350 Kč.
28.9. Účast na Svatováclavských slavnostech.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímáme v 
Informačním centru na Vratislavově náměstí. 
Prosíme přineste text vytištěný spolu s 
fotografií v co nejllepší kvalitě. 

Uzávěrka říjnového čísla je 15. září.

Vzpomínky, které se nevešly do aktuální čísla, 
uveřejníme v následujícím vydání. 
Děkujeme za pochopení. Redakce
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Minibazar

Vzpomínka

Vzpomínka

Koupím zahradu v Novém Městě na Moravě 
nebo blízkém okolí. Tel.: 608 455 894
Prodám smrkové palivové dřevo - štípaná polena. 
Cena 600 Kč / m³. K odběru ihned. Dovoz v okolí 
NMNM možný. Tel.: 728 569 323
Koupím chatu nebo chalupu v dosahu do 15 km 
od Žďáru nad Sázavou. Ideálně Grejdy, Hamry a 
Stržanov. Tel.: 732 116 990
Prodám pianino. Tel.: 739 964 956
Prodám vůz Nissan Micra, přívěsný vo-
zík Yachting. Ceny dohodou, nutno vidět.  
Tel.: 728 686 547
Nabízím k pronájmu byt 2+1 s větší koupelnou 
a balkónem v Novém Městě na Moravě na ul. 
Tyršova. Byt je částečně vybaven. Bližší informa-

ce v pracovních dnech mezi 16. a 20. hodinou na 
tel. 739 297 799.
Koupíme hnůj na zahradu, cca 3q s dovozem na 
místo (NMNM). Tel.: 606 787 258
Likvidace zařízení dvou bytů rodinného domu 
v NMNM z důvodu stěhování - prodej nábytku, 
bytového zařízení a knih za velmi nízké ceny, ve 
dnech 2.-5. září. Tel.: 721 437 016
Doučím anglický jazyk žáky a studenty. Levně. 
Tel.: 720 102 472
Prodám český česnek - modrý paličák. Cena 150 
Kč/kg. Tel.: 728 189 093
Výtvarník a dětský ilustrátor hledá k dlouhodo-
bému pronájmu chalupu, chatu, na klidném 
místě v přírodě, polosamota, samota, kde by 

mohl kreslit. Tel.: 608 880 960
Prodám 1 ha pole u Maršovic. Tel.: 739 389 133
Pronajmu garáž u vlakového nádraží, ul. Mírová. 
Tel.: 603 704 894
Prodám letní pneumatiky (a jednu zimní) 
na discích 13“. Málo jeté, jedna sezona.  
Tel.: 736 739 294

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 7. září uplyne 9 let ode dne, kdy nás náhle 
opustila paní Marcela Altová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpo-
míná rodina.

Dne 2. srpna jsme vzpo-
mněli 1. smutné výročí, 
co nás opustila naše mi-
lovaná manželka, ma-
minka, babička a sestra 
Blažena Krejčová z Nové 
Vsi. S velkou láskou a bo-
lestí v srdcích vzpomínají 

manžel, syn, dcera s rodinami a sestra s rodinou.

Odešla jsem bez slůvka 
rozloučení - neplačte, 
měla jsem vás ráda. Dne 
3. srpna 2018 nás opustila 
manželka, maminka a ba-
bička paní Milada Lempe-
rová. S láskou vzpomíná 
rodina.

Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nikdy ne-
zapomene.
Dne 28. září uplynou tři 
roky, co nás navždy opustil 
pan Zdeněk Sláma. Vzpo-
míná rodina. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. září vzpomene-
me 7. výročí,  co nás bez 
slůvka rozloučení opustil 
náš syn a bratr pan To-
ník Beránek. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 
Toníku, moc nám chybíš. 
Maminka Vlasta, sestry 

Ivetka a Vlasta a strýc s rodinou

Smutná vzpomínka nás 
bude provázet v nadcháze-
jící dny, kdy 21. září uplyne 
již 15 let, co náhle ukončil 
svou životní pouť Milan 
Kotlář, zdejší pedagog. S 
láskou vzpomínáme, syn s 
rodinou a manželka.

Vzpomínka

Dne 29. září uplyne již 10 
let ode dne, kdy nás opustil 
pan Josef Krška z Rokytna. 
Vzpomíná rodina. 
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Do smrti nejdelší Tě, ta-
tínku, v dobrých lidech 
hledat nepřestaneme. Dne 
7. září uplyne již 12 let, co 
nás opustil náš tatínek a 
dědeček pan Josef Dobeš z 
Petrovic. Stále vzpomínají 
děti s rodinami.

Dne 19. září uplyne již 10 
let od úmrtí mého bratra 
Jana Ptáčka a 23. září 7 let 
od úmrtí tatínka Stanislava 
Ptáčka z Nového Města 
na Moravě. Stále vzpomí-
ná Marta s rodinou.

Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nikdy ne-
zapomene.
Dne 9. září uplyne již 
20 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše mi-
lovaná maminka a babič-
ka paní Hana Wolkerová. 

Stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka

Tvoje smrt přišla jako blesk 
z čistého nebe, bez slůvka 
rozloučení a nám zbyly jen 
slzy a vzpomínky na Tebe, 
naše drahá maminko.
Dne 13. září vzpomene-
me 4. smutné výročí, kdy 
nás nečekaně opustila 

manželka, maminka, babička a prababička paní 
Otilie Dostálová z Nového Města. Dne 19. září 
by oslavila 78. narozeniny. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. S láskou vzpomínají manžel, dcery 
s rodinami, syn s rodinou, vnoučata, pravnoučata 
i ostatní příbuzní a přátelé.

Kontakt na redakci Novoměstska je:
zpravodaj@nmnm.cz

Komerční a firemní inzerci přijímáme na adrese:
novomestskoinzerce@seznam.cz
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Radůza vystoupí v kulturním domě

Radůza, známá česká písničkářka, která se inspiruje chansony a městskými lidovkami, vystoupí v Novém 
Městě 13. září od 19:00.
Tentokrát nám představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z nového 
alba Muž s bílým psem (říjen 2018), ale i písničky z prvních desek. Radůza se zvládne doprovodit 
na několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy. Máme se určitě 
na co těšit. -kb- 

Kulturní září: Osobnost Karla Němce, 
Filmové Novoměstsko a Dny evropského dědictví
Nové Město se o víkendu 7. – 8. září 2019 tra-
dičně připojí k celoevropskému projektu Dny 
evropského dědictví. Letošní ročník nese název 
„Památky a zábava“. V Novém Městě jsme pro-
to propojili památky s Rokem Karla Němce a 
filmovým uměním, které si letos připomíná celá 
Vysočina. 
V sobotu jsou připraveny dvě komentované pro-
hlídky. Dopolední bude zaměřena na Mistra Karla 
Němce jako osobnost a s kurátorkou muzea Alicí 
Hradilovou nahlédnete nejenom do katolického 
kostela a detailně si prohlédnete sgrafito České 
nebe. Odpolední prohlídka s galerijní eduká-
torkou Evou Kulkovu vás provede po sgrafitech 
na první pohled viditelných i těch méně známých. 
Vrcholem dne se stane křest lavičky Karla Němce 
ve 14 hodin před Horáckým muzeem. Pokřtí ji 
starosta města a autor lavičky Martin Jelínek. 
Lavičku ze dvou návrhů vybrali v anketě sami 
občané. Jde o prořezávaný dub s tmavším lazu-
rovým nátěrem, který kontrastuje se světlou fa-
sádou muzea. Jedná se o obdobný princip, který 
ve své sgrafitové tvorbě používal Karel Němec. 
Dvoumetrová lavička bude stát před muzeem 
a uživatelé jistě ocení pohled na celé náměstí. 
K tématu filmu se přeneseme hned v sobotní pod-
večer, kdy do našeho města zavítá představitel 
filmového malého Bobše i Mirka Dušína pan Jiří 
Lukeš. V 17 hodin s ním v podkroví Horácké gale-
rie povede besedu spisovatelka Věra Rudolfová.
 Na druhý den je v plánu tradiční autobusový 

zájezd Za památkami a památnými místy okolí 
aneb Filmové Novoměstsko. Až do naplnění au-
tobusu je možné se přihlásit v Horáckém muzeu. 
Předpokládané jsou zastávky na Medlově, kde se 
točilo Otvírání studánek a šlo o oblíbené místo 
rekreace mnoha umělců. Ve Sněžném si vzpo-
meneme na slavnou éru Hotelu Rýdl a podíváme 
se i k rychtě, kterou známe z filmu Všichni dobří 
rodáci. Poslední zastávkou budou výhledy od 
Samotína, které byly použity v oblíbené pohádce 
Obušku, z pytle ven! V sobotu jsou zdarma také 
vstupy na výstavy a expozice novoměstského 
muzea a galerie.  E. Kulková

Začínají kurzy 
společenského tance
1. hodina se uskuteční ve čtvrtek 12. září 
2019 od 16:00. Cena 1500 Kč / os., v ceně 
je 10 lekcí + prodloužená + věneček. S prů-
kazkou do tanečních máte vstup zdarma na 
podzimní lekce Tančírny. Platba bude vybírá-
na hotově na místě před první hodinou.

Pomozte s přípravou 
oslav sametové revoluce
V rámci blížících se oslav 30. výročí same-
tové revoluce se na vás obracíme s prosbou, 
pokud máte k této události fotografický či 
jiný materiál z Nového Města na Moravě a 
okolí, zda-li byste ho mohli zapůjčit pro při-
pravovanou vzpomínkovou besedu. Přinést 
ho můžete do poloviny října do Informačního 
centra NMNM. Děkujeme za spolupráci a 
ochotu pomoci.

Novoměstská kulturní zařízení pořádají i letos 
jazykové kurzy v kulturním domě. Více informací 
naleznete na webu nkz.nmnm.cz.

Miloš Petera: Stopy života

Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy Miloš 
Petera – Stopy života a to ve ve čtvrtek 5. září 
2019 v 17 hodin. Sám výtvarník, původem ze 
Dvora Králové na Labem, se na vás bude také tě-
šit. Na výstavě uvidíte jeho malířská díla, kresby, 
frotáže a monotypy z let 1964 – 2017 . Výstava 
probíhala 4. 5. – 17. 6. 2018 v Galerii výtvarného 
umění v Náchodě. Výstava v zámeckém podkroví 
HG potrvá do 10. 11. 2019.  Horácká galerie
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Olga Havlová v kavárně s celebritami  
i s potřebnými
Úspěšná výstava fotografií manželky prezidenta 
je nyní v Novém Městě na Moravě .

V kavárně Kafé 133 jsou až do konce září k vi-
dění tři desítky fotografií Olgy Havlové. Kolekce 
snímků zachycuje počátky činnosti Výboru dobré 
vůle, setkávání první manželky prezidenta Vác-
lava Havla s dětmi a dospělými se zdravotním 
postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, 
například s princeznou Dianou, hercem Alainem 
Delonem či rockovou skupinou Rolling Stones. 

Výstava vznikla u příležitosti oslav 20. výročí 
založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Hav-
lové. Setkala se s velkým zájmem veřejnosti a 
už několik let s úspěchem putuje po výstavních 
prostorách v České republice i v zahraničí. 
Snímky pořídili fotografové Ondřej Němec, 
Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Gabriela 

Čapková, Zdeněk Chrapek a další.
Uspořádání výstavy v Novém Městě je sym-

bolickým příspěvkem hospice k blížícímu se 30. 
výročí sametové revoluce. „Stojí za úvahu, jak by 
vypadala hospicová péče a vůbec zdravotnictví a 

sociální služby, kdyby se historie vyvíjela jinak. 
Díky změně v roce 1989 mohly vzniknout or-
ganizace, jako je ta naše, nebo třeba právě Výbor 
dobré vůle, který nás systematicky podporuje. 
Mnoho věcí se změnilo, těší nás, že stále více 
lidem můžeme pomoci naplnit přání dožít doma 
a že jsme dnes schopni pomoci v těchto těžkých 
chvílích i v domácnostech s dětmi,“ poznamenal 
ředitel hospice Petr Hladík.

Výstava v kavárně Kafé 133 na Komenského 
náměstí v Novém Městě na Moravě potrvá do 
konce září, otevřeno je každý den od 9 do 19 
hodin, v neděli od 13 do 17 hodin. Dobrovolné 
vstupné je příspěvkem novoměstskému hospici 
na rozjezd domácí dětské paliativní péče.

 Radek Tulis

Pódium NMNM zve na koncert, 
bude stát za to!
Jan Ryska je český violoncellista. Po studiích 
v Praze, Salt Lake City, Paříži a Vídni v roce 
2012 trvale zakotvil v orchestru Vídeňské 
státní opery a spolu s Vídeňskou filharmonií 
má možnost spolupracovat s nejznámějšími 
dirigenty a sólisty současnosti a vystupovat 
na pódiích nejprestižnějších koncertních sálů 
světa. Kromě toho je i violoncellistou Stratos 
Quartettu, se kterým vyhrál řadu významných 
mezinárodních soutěží. Tento skvělý soubor 
uslyšíme dne 12. října v Horácké galerii v rámci 
nového projektu Pódium NMNM, který pořádá 
spolek Novocantus.

Pane Rysko, stejně jako vysočinský rodák 
Bohuslav Martinů, na jehož dílo je koncert-
ní řada zaměřena, jste odešel do zahraničí, 
abyste mohl naplno uplatnit své schopnosti 
a talent.  Proč tomu tak bylo? 
 Jako umělec máte určité vnitřní nutkání oslovit 
co nejvíce lidí, kteří se o hudbu na nejvyšší 
úrovni zajímají. A k tomu byly podmínky v kul-
turních centrech Itálie, Německa či v Paříži a 
Vídni vždy znatelně lepší. Dnes, v době takřka 
totální globalizace, je sice možné díky internetu 
téměř cokoliv, avšak stálé a vzdělané publikum, 
které se těší na každý váš koncert, nelze ničím 
nahradit.

PÓDIUM NMNM  podle vás splňuje všech-
ny podmínky? Zřejmě ano, protože jste i při 

vaší extrémní za-
městnanosti svo-
lil k účinkování 
dokonce na dvou 
koncertech! 
Prvotní komu-
nikace s  rea-
lizačním týmem 
PÓDIA NMNM 
mě velmi pří-
jemně překvapila. 
Není u nás úplně 
obvyklé, aby ve 
městě s  deseti 
tisíci obyvateli 
pár nadšenců 
o r g a n i z o v a l o 
ve svém volném čase a bez jakýchkoliv nároků 
na finanční odměnu koncertní sezónu na úrovni, 
která je obvyklá v tradičních kulturních cent-
rech ve světě. A to jen z důvodu ukázat českému 
publiku komorní hudbu na co možná nejvyšší 
úrovni. Měl jsem tu čest a možnost spolupra-
covat s velkým množstvím pořadatelů z různých 
koutů světa. Avšak pokaždé, když narazíte na 
někoho, kdo má vytyčenu nejvyšší úroveň, jako 
v tomto případě, snažíte se odevzdat naprosté 
maximum. Nejen pro partnera - pořadatele, 
ale především pro publikum, o které zde jde 
v první řadě.

 Zuzana Svobodová

Legendární festival 
Křídla je tady! 

Pište si do notýsků. 20.-21.září 2019: 
Křídla u Nového Města na Moravě. Dej si dvacet 
(páč je to 20. ročník).
A tohle se chystá:
Gaia Mesiah, The Atavists, Volant, KSV, Znou-
zectnost, Band Of Heysek, Ty Syčáci, Lesní zvěř 
+ Horňácká muzika Petra Mičky, Hrabě Monte 
Crazy, Korisz, Manželé Soukupovi, Hoochachos, 
PK, Martin Sedlák + Jenda Novák…
Divadla, Megasekáč, výlet k hrobu neznámeho 
vojína, bohoslužba, kavárna, čajovna, jídlo, pivo, 
hodně srandy a spousta krásných lidí.

Vstupenky také v předprodeji v IC Nové Město 
na Moravě.  -kb-
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Zmizelé Nové Město
Novoměstské varhany
Neodmyslitelnou součástí téměř každého kostela jsou varhany. Najdeme 
je od největších světových katedrál až po malé venkovské kostely. A stejně 
jako každý kostel je jiný, tak i varhany jsou každé jiné, stavěné kostelu 
na míru, aby do něj zapadaly a nějak nevyčnívaly. Přestože jsou každé 
varhany jiné, daly by se stejně jako architektura zařadit do několika stylů. 
Barokní, romantické a moderní, univerzální nástroje. V Nové Městě máme 
zastoupeny všechny tři typy nástrojů. Malé barokní varhany v hřbitovním 
kostele, romantické varhany v evangelickém a největší univerzální nástroj 
v katolickém kostele. 

Varhany sice primárně slouží liturgickým účelům, nicméně pro ně vzniklo 
obrovské množství skladeb a díky své univerzálnosti se dají využít ke kon-
certním účelům. Na velké varhany je dokonce možné hrát i transkripce 
orchestrálních skladeb nebo třeba i soundtrack z Hvězdných válek.

Každé varhany by měly ladit ke kostelu velikostí, charakterem i zvukem. 
Představte si v obrovské katedrále malé varhany, které nevydají dost zvuku, 
aby naplnily celý prostor, nebo v malém hřbitovním kostelíčku obrovský 
nástroj. V tomto ohledu návštěvníky novoměstských kostelů nečeká žádné 
překvapení. 

Varhany v hřbitovním kostelíčku jsou pravděpodobně od varhanáře Sví-
tila a mají jen pár rejstříků (zvukových barev) a krátkou oktávu (specialita 
českých a italských zemí v době baroka). Nejspodnější oktáva neobsahovala 
tóny cis a dis. První klávesa je e, jenže zní jako c, tóny d a e jsou schovány za 
klávesami fis a gis, což zní složitě a při hře to dělá velkou paseku. Naštěstí 
s tím barokní autoři počítali a míst, které je nutno se přeučit, zas tak mnoho 
není. Varhany zní velice příjemně a hezky se na ně improvizuje. Chladná 
listopadová noc a potemnělý kostelík - ideální místo na koncert! 

Další neobyčejné varhany se nachází v evangelickém kostele a jsou z dílny 
Em. Š. Petra z Prahy. Jedná se opět o malý nástroj s jedním manuálem 
a pár rejstříky, což je pro romantické varhany značně limitující, jelikož 
autoři počítali se dvěma a více manuály a velkým množstvím barev, neboť 
v romantismu se varhany snažily co nejvíce přiblížit zvukovým ideálům 
orchestru. Nicméně i přesto mají krásné barvy, které se dají výborně použít 
samostatně, ale i dohromady působí krásně. 

Poslední varhany v kostele sv. Kunhuty spadají do kategorie univerzálních 

nástrojů, což znamená, že interpret není ničím omezen a může sáhnout 
po jakékoliv literatuře z kteréhokoliv století. Bohužel to má tu nevýhodu, 
že nejsou ideální pro žádný typ hudby. Před několika lety prošly generální 
opravou a varhanářská firma výrazně zlepšila zvuk, mají tak několik hezkých 
barev. Také velice oceňuji celkem mohutný zvuk a dobře se na ně i impro-
vizuje.  Varhany v Novém Městě nejsou největší ani nejlepší, ale myslím, že 
jsou všechny krásné a rozhodně stojí za to si je poslechnout. Jsou součástí 
našeho kulturního dědictví, na které můžeme být pyšní. 

 Ondřej Horňas

Poučka, že světlo je rychlejší než zvuk, se v lehce pozměněné podobě v případě 
srpnového Zmizelého Nového Města nepotvrdila. Tentokrát platilo, že text 
je rychlejší než obraz. A tak se stalo, že článek o varhanách v aule reálky 
(dnešního gymnázia) byl sepsán, otištěn a vydán a teprve poté se objevila v 
rukou „uličníků“ historická fotografie připomínající podobu tohoto nástroje. 
Ale byla by škoda nepodělit se o tento vzácný snímek i s čtenáři Novoměstska. 
Takto asi aulu neznáte.

Varhany v evangelickém kostele
Před vydáním tolerančního patentu v roce 
1781 se evangelíci scházeli k bohoslužbám na 
utajených místech v lesích, odlehlých zahradách, 
při menších shromážděních po domácnostech. 
Zpěv byl podstatnou součástí bohoslužeb a mezi 
zakázanými knihami nechyběl kancionál. Písně 
se učili mladí od starších a zpěv nebyl nikdy hu-
debně doprovázen.

V roce 1784 byla postavena v Novém Městě 
toleranční modlitebna. Stávala uprostřed Hu-
sího rynku (dnešního Komenského náměstí) 
v místech dnešního pomníku J. A. Komenské-
ho. Neměla věž, neměla varhany. Podle kroniky 
evangelického sboru někdy kolem roku 1800 
přinesl místní občan Filip Kubík vlastní rukou 

zhotovené varhánky o čtyřech rejstřících a umístil 
je na kruchtě. Začal doprovázet zpěv. U bratří 
však neuspěl, a někteří mu dokonce vzkázali, že 
jestli se ten muzikant nevystěhuje, že jej z kruchty 
i s tou muzikou shodí dolů. Kubík byl prý tak 
zklamán, že varhany odnesl a stal se katolíkem. 
Kronikář sice přemítal, že hudba varhan nebyla 
možná dostatečně „lahodná“, ale hlavní příči-
nou odmítnutí byla především nevole doprovázet 
prostý zpěv.

Při velkém požáru města v roce 1801 modli-
tebna vyhořela. Po mnoha letech prodělala jen 
nejnutnější opravy a postupně chátrala. Teprve 
v roce 1850 prošla modlitebna zásadní opravou a 
přestavbou. Při ní byl rozšířen kůr, na kterém se 

opět objevily varhany. Desetirejstříkový nástroj 
nebyl objednán u nikoho jiného než u místní-
ho varhanáře Františka Svítila staršího. Když 
se stavěl nový evangelický kostel, uvažovalo se 
také o nových varhanách. Při slavnosti svěcení 
nového evangelického chrámu 8. září 1898 ještě 
zazněly varhany původní. Jejich přestavbou a 
přenesením do nového kostela byl pověřen vnuk 
stavitele varhan Method Svítil. Svítilovy varhany 
však nebyly pro velký prostor vhodné.

Jednání o pořízení nového nástroje se rozběhla 
na jaře roku 1899. Na doporučení oslovených 
evangelických sborů byla vybrána továrna na var-
hany Emanuel Š. Petr z Prahy - Žižkova. Emanuel 
Štěpán Petr se narodil roku 1852 v Opočně a 
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ve své době patřil k nejvýznamnějším českým 
varhanářům. Za svůj život postavil přes tři sta 
nástrojů. Při stavbě varhan pro novoměstský 
evangelický kostel využil část nástroje stávají-
cího, a to varhanní skříň a jeden z rejstříků – 
varhanních hlasů (Principal 8´). Nové varhany 
byly z Prahy poslány 17. července 1899 vlakem. 

Jelikož Nové Město 
tehdy ještě želez-
niční spojení nemě-
lo, byly do Žďáru na 
nádraží vypraveny 
dva žebřiňáky se 
slámou, aby se ná-
stroj cestou nepo-
škodil. Během 14 
dní byly varhany 
v  novoměstském 
kostele postave-
ny. Sám Emanuel 
Š. Petr ujišťoval 
Novoměstské, že 

„to bude stroj v kaž-
dém ohledu dokonalý a co do síly hlasu rozměrům 
chrámu úplně odpovídající“. A dílo se podařilo. 
„Nové krásné varhany byly collaudovány před 
četným obecenstvem dne 8. srpna 1899.“ 

Po četných úpravách sloužily varhany po 
celé 20. století. Častokrát byly opravovány a 
upravovány, ale postupně přestávaly vyhovovat. V 

roce 2006 byla provedena kompletní a nákladná 
oprava varhan, včetně koženého měchu a píšťal, 
Daliborem Michkem. Protože varhany byly pro-
hlášeny kulturní památkou, obdrželo město na 
opravu finanční příspěvek ministerstva kultury. 
Podle církevního kantora Ladislava Morawetze 
se úprava zdařila a na varhany lze hrát i vybrané 
koncertní skladby.

Tolik o varhanách z pohledu historika a nyní 
ještě pár slov hudebníka Lukáše Bartoše, učite-
le Základní umělecké školy Jana Štursy. „Je to 
jednomanuálový nástroj s 10 rejstříky stavěný 
zejména k liturgickým účelům. Má mechanickou 
trakturu (klávesa otevírá ventily k píšťalám po-
mocí systému táhel). Mimo liturgii je možné hrát 
na varhany zejména romantickou literaturu, 
avšak kvůli omezeným možnostem nástroje je 
omezený i výběr vhodných skladeb. Přes všech-
na omezení (nebo právě díky nim) představuje 
hra na tento nástroj cennou zkušenost, která 
každému varhaníkovi rozšíří povědomí o kráse 
i úskalích varhanní interpretace.“ 

 Vít Křesadlo a Lukáš Bartoš

Varhaníci evangelického chrámu
O varhanících se kroniky nezmiňují, tak jsme 
my, senioři sboru, museli zalovit v paměti a 
vzpomenout alespoň na ty, které pamatujeme 
z našich dětských let. Za působení dr. Kejře byl 
dlouho varhaníkem pan Kožíšek a Josef Šedý. 
Někdy hrála snad i Otilie Kulfánková, a než se 
provdala a odešla z Nového Města, i Květoslava 
Žilková, rozená Trojanová. Po válce převzala 
funkci hlavního varhaníka manželka dr. Kejře 
Zdeňka a později pomáhala i dcera Evelyn. Ještě 
dnes se smíchem vzpomíná na krušné varhanické 
začátky, kdy ji do tajů zasvěcovala její učitelka 
klavíru v hudební škole paní Drdlová.

Po nástupu faráře Josefa Batelky do Nového 
Města v roce 1969 byla výhradní varhanicí jeho 
paní Hana. V případě její nepřítomnosti pomá-
hala Věra Trojanová, rozená Krabcová, ze Žďáru, 
která patří do skupiny varhaníků dodnes. Příleži-
tostně pomáhala i paní Německá. Po revoluci se 
na rodný statek faráře Žilky do Račic přistěhovali 
na důchod manželé Žilkovi a hned se ujali hu-
debního života sboru. Obnovili smíšený pěvecký 
sbor a Květoslava výrazně posílila varhaníky. 

O hru na varhany začali jevit zájem i někteří 
mladí, zejména studenti gymnázia. Květa Žil-
ková zorganizovala kurz pro mladé varhaníky, 
který vedla varhanice paní Horká, a Květa se po-
tom mladým věnovala, takže začali doprovázet 
zprvu části, potom i celé bohoslužby. Byli to 
Lydie Jančíková, Michal Lamplot, Marta Liš-
ková a Eva Teplá, později o hodně mladší Daniel 
Daněk. Jak to ale u studentů bývá, když odešli na 
studia mimo město, nedojížděli už pravidelně 
domů a stanovený plán byl často narušen. V té 

době si rád přicházel zahrát na varhany i učitel 
ZUŠ Lukáš Bartoš. V současné době vydatně a 
úspěšně pomáhá varhanicím Ester Kabíčkové a 

Věře Trojanové Marek Peňáz, student brněnské 
konzervatoře. V posledních dvou letech posílil 
varhaníky Jaroslav Ondráček. Jana Černá

Příště ve Zmizelém Novém Městě: Varhany v kostelích  
v Olešné a Slavkovicích

Hlavičkový papír varhanářské firmy Emanuel Š. Petr

Stará toleranční modlitebna před zbořením a nový evangelický kostel před otevřením
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MUŽ/ŽENA

F&B MANAŽER A ZÁSTUPCE/KYNĚ 
ŘEDITELE HOTELU

NA HOTEL SKALSKÝ DVŮR PŘIJMEME KOLEGU NA POZICI:

PKS holding a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- zodpovědnost za chod středisek kuchyně a restaurace
- spolupráce s vedoucími středisek a jejich  
 podřízenými při zajišťování chodu hotelu
- komunikace se zákazníky při sjednávání, realizace akcí
- řešení problémů spojených s provozem hotelu
- ekonomické vyhodnocení části F&B, analýzy  
 a následné reporty řediteli hotelu
- realizace pravidelných porad v rámci úseku F&B  
 s pravidelným reportem řediteli hotelu
- aktivní vyhledávání a řízení změn procesů

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- tendenci se seberealizovat
- chuť se rozvíjet a chuť inovovat věci  
 kolem sebe
- spolehlivost, férovost a pracovitost

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- podporujeme nové nápady či myšlenky
- dáme Vám volnost pro realizaci  
 Vašich plánů a projektů
- poskytujeme další vzdělávání a školení
- jsme pracovití, féroví a umíme komunikovat
- nabízíme možnost zajistit ubytování  
 a dopravu do zaměstnání
- dostanete kvalitní firemní telefon, notebook

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: personalni@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- minimálně středoškolské vzdělání  
 s maturitou (obor hotelnictví  
 & gastronomie, ekonomiky výhodou)
- praxe v oboru na podobné pozici  
 minimálně 2 roky podmínkou
- nutný aktivní zájem o obor
- manažerské kompetence na vysoké 
 úrovni podmínkou
- být schopen přenést myšlenky  
 v reálné činy
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KOMPLETNÍ REALIZACE OPLOCENÍ

PRODEJNA PLETIVA

Jamská 2528/17, Žďár n. S.
tel.: 775 555 830, 775 555 831

www.ploty-brany.cz

Do školy s novými 
cool brýlemi

Odolné a krásné brýle od Petříků
Optika Petříkovi
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Nové M sto na Morav

Ráj pastelek

Rozší ení prodejny
Nov v novém...

Klimatizováno

Vše na jednom míst

Komenského nám. 133
(pod evangelickým kostelem)

Od 1. 8. nedostanete u 
*. 

*

Objednávejte se:
+420 774 808 442  |  www.ankeoptik.cz

Pošlete nám
ivotopis 

a sta te se
sou í 

našeho týmu.
Specialista logistiky

lo ální dodavatel 
léka ských p ost edk .
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NOVÁ ŠKODA KAMIQ JE TADY! 

2

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ
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do 29. září výstava CHRONOS - výstava 6 regionálních výtvarníků Horácká galerie

do 30. září výstava Leonardo da Vinci 500 let - výročí od úmrtí kulturní dům

do 31. října výstava Výstava výtvarného oboru ZUŠ Horácké muzeum

do 30. 11. výstava Výstava lidových hraček Horácké muzeum

3. 9. 19:00 kino LOVEní kulturní dům

5. 9. 17:00 vernisáž Miloš Petera - Stopy života Horácká galerie

7. 9. 10:00 kultura Den památek - letos zaměřen na Rok Karla Němce a Vysočinu Filmovou NMNM

7. 9. 10:00 kultura Den otevřených dveří památek NMNM

7. 9. 14:00 křest Křest Němcovy lavičky Horácké muzeum

7. 9. 17:00 beseda Beseda s hercem Jiřím Lukešem Horácká galerie

8. 9. 13:00 kultura Den památek - zájezd po filmových místech Novoměstsko

12. 9. 16:00 kultura Zahajovací lekce tanečního a společenského tance kulturní dům

13. 9. 19:00 koncert Radůza kulturní dům

14. 9. 8:00 trh Farmářský trh. Doprovodný program: výtvarná dílna - loutkové divadlo z papíru Vratislavovo nám.

14. 9. 14:00 kultura Setkání padesátníků kulturní dům

14. 9. 16:00 sport SFK Vrchovina - FC Slovan Rosice / 7. kolo MSFL NMNM

15. 9. 16:00 kino Raubíř Ralf a internet kulturní dům

17. 9. 19:00 kino Co jsme komu zase udělali? kulturní dům

19. 9. 10:00 kultura Zetor Show NMNM

19. 9. 15:00 oslavy Oslavy 140. výročí založení I.ZŠ I.ZŠ, Vratislav. nám.

20.-21. 9. kultura Křídla: Dej si dvacet KD Křídla

20. 9. 17:00 beseda Beseda s režisérem Janem Jirků. Od 15 hodin workshop postaviček TvMiniUni Horácká galerie

21. 9. 9:00 kultura Oslavy 120. výročí založení gymnázia gymnázium 

22. 9. 14:00 historie Komentovaná prohlídka města NMNM

24. 9. 17:00 kino Pudr a benzin /1931/ Horácká galerie

25. 9. 18:00 beseda Radek Kašpar, Zuzana Svobodová: Mundo Maya (Guatemala, Mexiko, Belize) kulturní dům

26. 9. 18:00 koncert Tango Quartetto Re Campo / Historia del tango Horácká galerie

27. 9. 19:30 kino ARTkino HG: Zelená kniha /2018/ + komentář M. Zabloudila Horácká galerie

28. 9. 8:00 trh Farmářský trh. Doprovodný program: prezentace značky Regionální potravina NMNM

28. 9. 9:00 výstava Burza minerálů kulturní dům

28. 9. 10:00 kultura Svatováclavské slavnosti NMNM

28. 9. 15:30 sport SFK Vrchovina - FC ODRA Petřkovice / 9. kolo MSFL NMNM

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