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Zetor Show 2019 se vydařila. Traktory na náměstí vítaly desítky lidí.

Rekonstrukce Tyršovy ulice se pozdrží
Některé městské stavby se dostaly z různých důvodů 
do skluzu. 

Kvůli počasí a detailům v projektu se o měsíc 
zpozdila výměna střešní krytiny na radnici. zej-
ména kvůli narušené statice budovy se zpožďuje 
přístavba odborných učeben na první základní 
škole. Snad nejvíc však lidem komplikuje život  
dlouho očekávaná oprava Tyršovy ulice, která 
měla být dokončena na konci října. Práce se ale 
komplikují a spodní část ulice bude rozkopaná 
do konce listopadu. „Zdržení způsobilo velké 
množství sítí, které jdou pod povrchem vozovky,“ 
vysvětluje Miloš Hemza z odboru investic měst-
ského úřadu. Na stavbě se tak potkalo celkem 
pět investorů. Některé sítě byly v horším stavu, 
jiné musely být přeloženy. Tím došlo ke zdr-
žení navazujících prací, zejména rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace. „V důsledku to znamená, 
že práce budou dokončeny zhruba o měsíc pozdě-
ji, tedy v listopadu,“ dodává Hemza. Rekonstruk-
ce Tyršovy ulice je naplánována ve dvou etapách. 
Ta první se týká úseku od Žďárské ulice (služebna 
Policie ČR) po ulici Školní a začala koncem červ-
na. Právě tato část ulice je ale velmi specifická. 

Stála tu bývalá te-
lefonní ústředna a 
je zde také hlavní 
trafostanice E.ON, 
což způsobuje 
enormní množství 
kabelů všeho druhu. 
V druhé části, od 
křižovatky Tyršova 
- Křenkova po kři-
žovatku Tyršova a 
Monseova, je potře-
ba dokončit kana-
lizaci společně se 
stavbou sportovní 
haly. Zde jde zatím vše 
podle plánu. „Omlouváme se všem občanům za 
způsobené nepříjemnosti,“ dodává Hemza. Ulice 
bude mít nový povrch, který byl už opravdu potře-
ba. Přibudou tu také nová vyznačená parkovací 
místa, a to po levé straně (při jízdě do kopce).  
Celkem vyjde rekonstrukce město zhruba na 15 

milionů. Na současné práce v příštím roce  naváže 
vybudování desítek nových parkovacích míst v 
horní části ulice. Ty budou vybudovány poté, co 
ustane největší ruch na stavbě Sportovní haly. 
 -kb-

Miloš Hemza nad plány rekonstrukce
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Podzimní Městské lázně
Podzim je tu a s ním sychravé 
počasí, které přímo vyzývá k ná-
vštěvě Městských lázní. Najdete tu 
vyhřívané bazény, solárko, saunu, 
wellness a mnoho dalšího... 
9.9.–15. 9. Sanitární odstávka 
16.9. Návrat k běžnému režimu

Saunový svět má prodlouženou otevírací dobu 
– denně do 21:00. Pondělí, středa, pátek sauny 
od 14:00, úterý 10:00–18:30 vyhrazeno mužům, 
čtvrtek 10:00–18:30 ženám. V ostatních časech 
denně sauna smíšená, o víkendech sauna smíšená 
10:00– 21:00.

Ranní lázně – zaplavat či zacvičit si v posilovně 
můžete v úterý a čtvrtek už od 6:00.

Obnovujeme a doplňujeme rozpis kondičních 
cvičení ve cvičebním sále v suterénu Městských 
lázní. Bližší informace o konkrétních lekcích a 
lektorech na recepci ML.
Připravujeme další Noční lázně – bazén i sauny 
budou otevřeny návštěvníkům do půlnoci 5.10., 
9.11. a 14.12., ve wellness proběhnou v ceně 

běžného vstupného i noční saunové rituály.
 
Podporujeme Domácí hospic Vysočina –  v průbě-
hu září můžete na recepci ML přispět do kasičky.
Motivujeme žáky místních základních škol k ak-
tivní relaxaci u nás – při zakoupení vstupenky 
získávají druhou stejnou zdarma.
Interiér lázní koresponduje s babím létem tema-
tickou podzimní výzdobou.

  Lada Hubáčková, -kb-

Svaz tělesně postižených

MO Svazu tělesně postižených pořá-
dá 24.10. v  16:00 v KD (klubovna č. 2) 
přednášku MUDr. Pavla Pávka „Co nového 
ve stravování“. Zvána je široká veřejnost.
 Vladimír Přívara

Prodloužení provozu MŠ 
Nové Město na Moravě
V souvislosti s reformou financování regi-
onálního školství, které odpovídá novým 
trendům ve vzdělávání dětí s ohledem na 
přijímání dětí dvouletých, zařazování dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami i v 
souvislosti se zavedením povinného před-
školního vzdělávání a nastavení pedagogické 
práce, které upravuje vyhláška  č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla ře-
ditelka mateřské školy o prodloužení provozu 
mateřské školy na 10 hodin denně, a to od 
6:15 do 16:15 hodin. 
Tato změna byla projednána se zákonnými 
zástupci dětí a většina prodloužení provozu 
mateřské školy přivítala.

Použij to znovu!

Nové Město na Moravě v rámci předcházení vzniku 
odpadů zkouší nastartovat projekt ReUse, který 
má za cíl motivovat lidi, aby používali staré, ale 
stále funkčních věci. 

Novoměšťáci tak mají možnost prodlou-
žit život věcem, které dnes končí převážně na 
sběrném dvoře.

Projekt není jedinečný pouze tím, že přispívá 
k ochraně životního prostředí, ale také pomáhá 

ostatním.  Cílem projektu je totiž pro někoho 
nepotřebné věci předat těm, kteří je mohou dále 
využít.

Jak na to?
1. Odevzdejte nepotřebnou věc ve sběrném dvoře 
v areálu TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě, 
Soškova 1346.
2. Pracovníci použitelné věci uloží na vybrané 
místo sběrného dvora.
3. Kdokoliv bude chtít, může si vybrané věci  za 
symbolický finanční dar, vložený do uzamčené 
kasičky, odvézt a dále používat.
4. Finanční dary budou použity na zpracování 
odpadů
. 
 V rámci projektu „Druhý život věcem“ můžete 
odevzdat:
 nábytek - židle, stolky, skříňky, sedací soupravy, 
křesla, zařízení a vybavení domácnosti  - nádobí, 
hrnce, plechy, obrazy, dekorace do domácnosti, 
hračky, sportovní vybavení, knihy, časopisy.
Pozor! „ReUse – druhý život“ se nevztahuje na 
elektroniku, pracovní elektrické nástroje ani jiná 
elektrozařízení.

 -kb-

Týden sociálních služeb 
v Domově s pečovatelskou službou  na Žďár-
ské ulici 7.10.–11.10.2019 je určen pro pe-
čující i opečovávané.

Pondělí 7. října 
9:00 –16:00 Den otevřených dveří
Od 10:00 výtvarná dílna – floristika 
Úterý 8. října 
Od 9:00 Virtuální univerzita třetího věku
Od 14:00 PhDr. Beránková –  přednáška 
„Dožínky a Posvícení“
Středa 9. října 
13:00–16:00 Individuální setkávání s peču-
jícími osobami. Konzultaci nutno předem 
dohodnout, Hana Janů 603 486 167.
Čtvrtek 10. října 
14:00–18:00 Péče o pečující na DPS - 
přednáška 
Pátek 11. října
9:00 –14:00 Individuální konzultace s peču-
jícími rodinami. Konzultaci nutno předem 
dohodnout, Hana Janů 603 486 167.
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Tradice podzimních honů
Hony jsou u nás staletou tradicí. I 
díky nim byla česká myslivost za-
řazena do seznamu nehmotného 
světového dědictví UNESCO.

Podzim je období, kdy se loví zvěř. Bylo tomu tak 
odjakživa v dobách, kdy se lidé zvěří živili, a platí 
to i dnes, kdy je lovena v rámci myslivosti. „Na 
honech se střílí taková zvěř, u které je malá prav-
děpodobnost, že by přežila zimu,“ říká myslivec 
Milan Kubík. Ve zdejších lesích se na honech loví 
většinou zajíci, srnčí zvěř, škodná či divoká prasa-
ta. Co se bude lovit a jak, rozhodují myslivci před 
každým honem zvlášť. Smyslem totiž není zvířata 
střílet pouze pro maso. Myslivci se lovem snaží 
regulovat stavy zvěře a lovit slabší, neperspek-
tivní zvířata, která by přes zimu pouze ubírala 
potravu těm silnějším. Zní to možná krutě, ale 
podobná opatření zajistí zdravou populaci na 
příští rok. V dobách, kdy se příroda regulovala 

sama, u nás obdobnou úlohu 
plnili predátoři, jako jsou vlci a 
medvědi. 
Myslivost má ale svá jasná 
pravidla a zvyky, která lovu 
dodávají nádech rituálu. Právě 
dlouholetá tradice vysloužila 
české myslivosti i mezinárodní 
uznání a ocenění v podobě za-
řazení do seznamu UNESCO. 
Hon je tak dnes zejména spole-
čenskou událostí, kde se se za-
střelenou zvěří zachází s úctou 
a respektem. Krásným obřadem 
je konec honu, kdy myslivci vy-
stavují ulovenou zvěř a nad kra-
jinou zní troubení loveckých rohů. 
Hon je poměrně sofistikovaná činnost, která má 
svá přísná pravidla. Kromě tradic a úcty ke zvěři 
se velmi dbá na bezpečnost zúčastněných a prů-
běh honu je pečlivě organizován. Samozřejmě je 
po celou dobu přísně zakázán alkohol. V určitých 

případech mají lovci také povinnost označit les, 
kde se honitba koná, výstražnými cedulemi. Není 
radno brát podobná upozornění na lehkou váhu.

 -kb-

Zahájení dalšího 
semestru Virtuální 
univerzity třetího věku
V úterý 1. října v 9:00 zahajujeme ve spole-
čenské místnosti Novoměstských sociálních 
služeb na ul. Žďárská 68 další semestr Virtu-
ální univerzity třetího věku.

Navštěvovat bude možno přednášky:
Život a dílo Leonarda da Vinci ve dnech: 
1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. a 10.12. 
Cestování – co jste možná nevěděli ve dnech: 
8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. a 17.12.
Přednášky v délce 1,5 hod. budou probíhat 
vždy v úterý od 9:00 ve společenské místnosti 
NSS, Žďárská ul. 68.  Úhrada za účast v kaž-
dém z uvedených kurzů činí 300 Kč, za 20 Kč 
si mohou účastníci nechat vytisknout text 
příslušné přednášky. Prvních dvou přednášek 
je možno se zúčastnit bezplatně (na zkoušku) 
a pak  teprve uzavíráme závazné přihlášky.
Úspěšní absolventi obdrží po každém kurzu 
Pamětní listy. 
Po absolvování šesti kurzů vzniká nárok na 
promoci na České zemědělské univerzitě 
v  Praze spojené s  předáním Osvědčení o 
absolvování.

Podrobnější informace poskytne Ing.  Zdeněk 
Liška, akreditovaný tutor VU3V, tel. 
602 706 523 nebo 702 152 946, e-mail 
liska.zdenek@centrum.cz .

Jaké bylo setkání padesátníků?
V sobotu 14. září se v kulturním domě konalo tra-
diční setkání čerstvých padesátníků. 
Všechny zúčastněné přivítal starosta Michal 
Šmarda, od kterého jako vzpomínku na slavnost-
ní den obdrželi malý dárek. Nechyběla společná 
fotografie ani prohlídka místních škol, které 
přímo vybízely zavzpomínat na léta dávno mi-
nulá. Společenským večerem provázela a k tanci 
i poslechu hrála skupina Tata Band. Celá akce se 
nesla v srdečné a přátelské atmosféře. Děkujeme 
všem, kteří se na organizaci akce podíleli.  -kb-

Pozvánka na besedu
MAP II v ORP Nové Město na Moravě vás 
srdečně zve na besedu na téma Fake news a 
kritické myšlení (Ostražitý v každém věku), 
která se uskuteční dne 25. 10. 2019  15:00 v 
Kulturním domě v Novém Městě na Moravě 
v klubovně K1. Besedou vás provede Bc. Voj-
těch Bruk ze Zvol si info. Těšíme se na vás.

Den seniorů
NSS zve na společenské posezení v úterý 
1.října 2019 v 15:00 do kulturního domu. 
K poslechu a tanci hraje  Zuberská šestka.
Vstup volný. Všichni zájemci jsou srdečně 
zváni.

Den otevřených 
dveří gymnázia
Gymnázium Vincence Makovského zve všechny 
zájemce na Den otevřených dveří, který se usku-
teční 16.10. od 8 do 16 hodin. Zájemci dostanou 
informace o přijímacím řízení a škola bude pre-
zentovat své sportovní obory: biatlon, lyžování, 
severská kombinace a skoky, rychlobruslení, 
atletika, cyklistika – horská kola.

           zdroj: Dotyk.cz

NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2019 3

ZPRAVODAJSTVÍ



Eva Mošnerová: Ještě jsem se rozhodla zůstat

Ředitelka novoměstské ZUŠ obhá-
jila svoji vizi ve výběrovém řízení, a 
nadále tak povede školu, která se  
právě před rokem přestěhovala do 
nové budovy. S Evou Mošnerovou 
jsme hovořili o tom, jak by měla 
vypadat moderní ZUŠ a zda už 
někdy uvažovala, že odejde. 

Ve výběrovém řízení, které město jako zřizova-
tel vyhlašuje každých šest let, jste uspěla a ZUŠ 
povedete dál. Zvažovala jste ale, že přihlášku 
nepodáte?
Opravdu jsme to zvažovala. Ředitelku dělám už 
dvanáctým rokem, předtím jsem byla dlouho 
zástupkyní. Přemýšlela jsem, jestli by někdo z 
mladších kolegů neměl více energie a nových 
impulsů. Nakonec jsem se po poradě s kolegy 
rozhodla, že přihlášku ke konkurzu podám, a 
budu tak mít příležitost dořešit situaci školy v 
nových prostorách. Stále je totiž co dolaďovat a 
nerada bych školu opustila dříve, než se tu, jak 
se říká, zabydlíme. 

V nové budově už jste rok, jak vám vyhovuje?
Je to samozřejmě skvělé. Mám pocit, že ten, kdo 
dům stavěl, počítal s tím, že tu jednou bude ZUŠ. 
Na projektu rekonstrukce jsme spolupracovali, 
takže je to vlastně dělané nám na míru. Jsme 
proto přirozeně velmi spokojeni. 

Co je největším benefitem nové budovy?
Za prvé to je dostatek místa. V předešlých prosto-
rách jsme se už hodně mačkali. A za druhé bych 
vyzdvihla technické dispozice, zejména akustiku 
a odhlučnění tříd. Neméně důležité je ale to, že 
jsme tu všichni pohromadě. V naší ZUŠ jsou čtyři 
obory (hudební, literárně dramatický, taneční a 
výtvarný pozn. red.) a ty teď mohou mnohem 

lépe spolupracovat. 

Dříve jste nemohli?
Ale ano, spolupráce jednotlivých oborů mezi 
sebou je samozřejmá, ale bylo to organizačně 
mnohem náročnější. To, co bylo dříve obtížné, 
dnes není problém. K dispozici máme víc tříd, 
už nemáme problém sestavit rozvrh, abychom se 
ve třídách všichni vystřídali. Nové zázemí mají 
učitelé i děti. Prostory jsou navíc architektonicky 
zajímavé a inspirativní. Už jen když se vejde do 
atria, je to vidět. Má navíc výbornou akustiku, což 
jsme loni využili na akci ZUŠ Open.

ZUŠ Open je celostátní přehlídka uměleckých 
škol. Jak se tam prezentovala ta novoměstská?
Náš soubor bicích nástrojů ASAF byl organizá-
torem vybrán, aby vystoupil na celonárodním 
happeningu v Praze ve Valdštejnských zahra-
dách. Byla to moc dobrá zkušenost a myslím, 
že ve velké konkurenci ZUŠek i úspěch. Jinak 
se školy prezentují veřejnosti ve svých městech, 
stejně jako jsme to udělali my. 

Systém základních umě-
leckých škol, tak jak ho máme 
nastavený u nás, je evropskou 
raritou. Jak by měla podle vás 
vypadat ideální ZUŠ?
My se při výuce, stejně jako 
v ostatních základních školách, 
řídíme školním vzdělávacím 
programem. To znamená, že 
žák musí za rok zvládnout 
určitě penzum znalostí. Nej-
důležitějším činitelem jsou 
kvalitní učitelé. Musím říct, 
že naše škola má na dobré 
učitele štěstí. V poslední době 
jsme dokonce získali pedagogy 
na fagot a violoncello. Tyto nástroje jsou v našem 
regionu vzácné. Každá škola má svá specifika. 
Řekla bych, že ta naše je typická mezioborovou 
spoluprací. Můžeme proto pořádat velkorysejší 
akce, jako například ples ZUŠ, kde je divadlo, 
hudba i tanec, a spoustu využití má i výtvarný 
obor. Pro děti je tak myslím výuka mnohem zá-
bavnější. 

Když rodiče uvažují, jestli dát dítě do ZUŠ, jistě 
přemýšlí nad tím, co to bude obnášet. Jak ná-
ročné je studium?
Samozřejmě že je třeba, aby se dítě do výuky 
připravovalo. Hlavně v hudebním oboru je kaž-
dodenní cvičení nutné. Bez toho se na nástroj 
nelze naučit hrát. Ale myslím, že se snažíme, 
abychom děti nedrilovali více, než je to nutné. 
To se pak dostaví opačný efekt - ztráta zájmu. 
Intenzivněji pracujeme s těmi, kteří mají opravdu 

velký talent a chtějí třeba pokračovat ve studiu 
na uměleckých školách. Tady ale opět záleží na 
učiteli, aby zvolil citlivý přístup. Každé dítě je 
jiné. Součástí studia je docházka do souborů, 
ať už hudebních, tanečních nebo divadelních. 
Přičichnou tak i k tomu, jak se připravují větší 
kulturní projekty, a to je pro ně velmi zajímavé. 
Velkou zkušeností pro všechny je také účast na 
různých soutěžích. 

Novinkou ZUŠ je i Podpalubí, tedy nový kon-
certní sál. Kromě akcí ZUŠ se tam ale konají i 
koncerty pro veřejnost. Není to problém?
Sál je primárně pro naše účely. Používáme ho 
nejen pro koncerty, ale také pro korepetice a 
zkoušky. Je tam kvalitní klavír, pianino a také 
spinet. Sál má zvláštní vchod, šatny a zázemí, 
tak se nabízelo využít jej i pro veřejnost. ZUŠ se 
tak více propojuje s městem. Několik akcí tu už 
bylo a myslím, že jak účinkující, tak diváci byli 
mile překvapeni. Sál má příjemnou akustiku a 
prostředí. Samozřejmě to nesmí komplikovat 
provoz školy, tak to tak zkoušíme a uvidíme. Nic 
se nesmí přehánět….  -kb-

Novinky z DDM
Co nás čeká?
Bazárek dětského oblečení, hraček, spor-
tovního náčiní a nově také ošacení pro ženy 
a dívky - sobota 12.10. od 9:00 do 12:00 v 
kulturním domě. Bližší informace leona.
marcinko@nmnm.cz.
Dům dětí a mládeže otevírá nové kroužky:
Airsoft pro dospěláky
Keramika pro rodiče s dětmi
Kondiční kickbox – bezkontaktní forma
Už jste se přihlásili?
DDM nabízí poslední volná místa v krouž-
cích.
Bližší informace na webu ddm.nmnm.cz. 
 -kb-

                                                  Prostory nové ZUŠ
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II. základku trápí nedostatek tělocvičen

Rozhovor s ředitelem II. ZŠ Janem Krakovičem

Začal nový školní rok. Jaký bude v II. ZŠ?
Určitě skvělý,. Rodiče opakovaně oceňují atmosfé-
ru, která u nás vládne, vstřícné a přátelské klima. 
Budeme se snažit, aby se u nás všichni i nadále 
cítili dobře, ale bohužel,  ne všechna rozhodnutí 
máme ve svých rukou.

Rodiče určitě nejvíce zajímají výsledky ve vzdě-
lávání...
Ani zde se nemusíme stydět. Každoročně nám 
čtvrtina páťáků odchází do primy, absolventi 
devátých ročníků se v naprosté většině dostali na 
školy, které si vybrali a já věřím, že stejné to bude 
i s těmi letošními.

Kam se nejvíce hlásí děti, které odchází z vaší 
základky?
Nejčastěji absolventi míří do Žďáru nad Sázavou. 
Nejvíce jsou to stále maturitní obory, gymnázia, 
průmyslové školy. Snažíme se ale také dětem za-

traktivnit učňovské obory, protože si myslím, že 
o dobré řemeslníky je dnes nouze a  vždy najdou 
uplatnění. Ve výuce velmi úzce spolupracujeme se 
Středním odborným učilištěm Na Bělisku. Máme 
několik společných projektů, se kterými se účast-
níme také různých soutěží. Děti se seznamují se 
základy řemeslné práce, pracují se stavebnicemi 
Teifoc, které jim přiblíží základy stavebnictví, SOŠ 
tradičně připravuje soutěž fiktivních firem, zamě-
řenou na podporu podnikání. Učiliště také dětem 
nabízí celou řadu kroužků, které vedou odborníci 
z oboru. Během školního roku žáky navštěvuje 
každoročně mistr odborného výcviku s několika 
učni a předvádí dětem základy truhlařiny nebo 
jiných řemesel. Učiliště pro nás připravuje i ex-
kurze v Petrovicích, kde probíhá výuka odborných 
předmětů.

Kde vás tlačí bota?
Velký problém je s  tělocvičnami. Na místě 
bývalého střediska se dnes staví sportovní hala 
a tělocvična v I. ZŠ také nefunguje kvůli probí-
hající rekonstrukci. Původně se počítalo s tím, 
že tělocvična  I. ZŠ bude uzavřená jeden školní 
rok, ale teď to vypadá na další. Situace je pro nás 
nepříjemná právě proto, že nemůžeme realizovat 
všechny sportovní záměry, jak bychom chtěli.

Jaké problémy vám výpadek dvou tělocvičen 
způsobuje?
Jelikož je prostor málo, zbývají pouze tělocvič-
ny na gymnáziu, které ovšem nejsou  majetkem 

města a je nutné vyjednat v nich každoročně volné 
hodiny a dohodnout podmínky pronájmu. O naši 
tělocvičnu se dělíme s 1. ZŠ, budova  ovšem není 
„nafukovací „ Proto se musí cvičit ve větších 
skupinách, využívají se venkovní cvičiště, a to i 
v zimě, hledají  se alternativy - posilovny, bazén, 
což ale je poměrně finančně náročné. Naše tělo-
cvična by navíc také potřebovala zateplit. 

Jak se vám daří takzvaná inkluze, tedy integra-
ce žáků se speciálními potřebami?
Mám pocit, že vše zatím poměrně dobře zvlá-
dáme. Ve škole máme skvěle fungující školní 
poradenské centrum, které vede zkušený  speci-
ální pedagog – Mgr. Alena Beranová. Zabýváme 
se nejen problémy dětí zařazených do inkluze, 
podpůrnými opatřeními, poskytováním asi-
stentských služeb a hodin doučování, ale také 
výchovnými problémy a prevencí. Klima na škole 
se výrazně zlepšilo, problémy se daří řešit hned 
v počátcích. Stále častěji k nám přicházejí děti 
z jiných škol a i díky práci speciálního pedagoga, 
se je daří úspěšně začleňovat. SP se může zabývat 
tím, na co ostatním učitelům prostě nezbývá čas. 
Zatím tuto pozici platíme z projektu financované-
ho z peněz EU, který ovšem končí v roce 2020.  
Bylo by dobré, kdyby se v dalších letech, podobně 
jako je tomu i v jiných městech, podařilo zařadit 
tuto pozici do standardního personálního ob-
sazení školy a zejména najít zdroj financovaní. 
Kladu si totiž otázku, co bychom dělali, kdyby 
dotace vyschly.  -kb-

Úspěch ve školní kuchyni
Kuchařka z novoměstské školní 
jídelny uspěla v celostátní soutěži 
s pokrmem bez masa.  
O tom, že jídlo podávané ve školní jídelně je vel-
mi chutné, přesvědčila porotce celostátní sou-
těže nazvané O nejlepšího kuchaře roku 2019 
ve společném stravování kuchařka ze školní 
jídelny II. ZŠ v Novém Městě na Moravě Zde-
na Řádková. Porotu v pokrmu nadchly zejmé-
na dvě z přidaných ingrediencí – houby a tofu. 
„K přihlášení do soutěže nás vyhecovaly kolegy-
ně z mateřské školy, které vloni skončily na tře-
tím místě. Přihlásily jsme se tedy do kategorie 
o nejlepší moderní bezmasý pokrm,“ prozra-
dila prvotní impuls k absolvování kuchařské-
ho klání vedoucí školní jídelny Jaroslava Bílá. 
Bezmasá jídla prý mezi školními dětmi nepat-
ří právě k těm nejoblíbenějším. „Děti na to z 
domu nejsou zvyklé a bezmasá jídla nechtějí 
jíst. My jsme chtěly dokázat, že takovéto pokr-

my jsou také velmi dobré a stojí za to, aby je 
každý ochutnal,“ podotkla Jaroslava Bílá. 
V celostátním kole se utkalo deset finalistů a 
zástupkyně novoměstské jídelny skončila ve 
své kategorii na krásném čtvrtém místě. „Kaž-

dý z nás si mohl vybrat, jaké jídlo chce uvařit. 
Já jsem zvolila papriky plněné rýží, žampiony 
a hlívou a k tomu jako přílohu teplý zelný salát 
s tofu. Máme to i v nabídce naší kuchyně, vaří-
me to pravidelně,“ vysvětlila Zdena Řádková. 
Každý z finalistů měl za úkol uvařit patnáct porcí 
zvoleného pokrmu. Porotci kromě ochutnávání jí-
del každého z finalistů osobně vyzpovídali. „Ptali 
se nás, odkud jsme, kolik vaříme jídel i na postup 
vaření zvoleného pokrmu,“ řekla Zdena Řádková. 
Porotu, v níž kromě profesionálních kuchařů a 
nutriční terapeutky zasedala také herečka Marké-
ta Hrubešová, zaujalo v případě jídla od novo-
městské kuchařky především použití hub. „Ze 
všech soutěžících je do bezmasého jídla použila 
jako jediná. A stejně tak tofu. Z toho byli porot-
ci doslova nadšeni,“ pochválila svou kolegyni 
Lenka Dostálová, která ji spolu s vedoucí školní 
jídelny jela na pražskou soutěž podpořit.

 Helena Zelená Křížová
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Ze života novoměstských spolků
Na jedné lodi, známe se?
Portimo, o.p.s. srdečně zve na osmý ročník 
benefice, který se uskuteční v pátek 25. října 
2019 v novoměstském kulturním domě. 

Letos jsme se zaměřili na mezigenerační 
vztahy. Mysleli jste si, že nebudete stejní jako 
Vaši rodiče? Říkáte si, že své děti vychováte 
jinak? Také Vám máma říkala, co by se mělo 
či nemělo? Přijďte se podívat na divadelní 
představení „Máma říkala, že bych neměla“ 
od Charlotte Keatley v podání hereček z Ko-
morní činohry Praha. Hra, která se smíchem 
i skřípěním zubů vypráví příběh čtyř generací 
jedné rodiny. Příběh rodičů a dětí, příběh ma-
tek a dcer. Ocitáme se v kruhu, ze kterého se 
těžko hledá cesta ven.

Po celý den bude možné si prohlédnout 
v předsálí soubor fotografií „Souznění“ od 
Milana Šustra, který na svých snímcích propo-
juje generaci seniorů s malými dětmi. Tuto vý-
stavu jsme rozšířili o videoanketu lidí z Nového 

Města na Moravě a okolí. Ptali 
jsme se, jaké to bylo, když byli 
malí, čeho si nejvíce váží na 
svých rodičích nebo prarodičích 
i jak vidí mladou generaci.

Součástí benefičního progra-
mu je beseda „Ostražitý v kaž-
dém věku“, kterou nás provede 
Vojtěch Bruk z projektu „Zvol 
si info“. Beseda určená školám 
i široké veřejnosti je zaměře-
na na rozvoj kritického myš-
lení, rozpoznání fake news a 
manipulaci v mediálním světě i na sociálních 
sítích. Každý z nás se denně prokousává až 
stovkami mediálních sdělení a většina lidí se 
nad nimi opravdu zamýšlí jen velmi zřídka. Bo-
hužel doba nevinných novinářských kachen je 
pryč a dezinformace a fake news jsou součástí 
našeho světa. 

Nebude chybět dobrá kafárna, hračkoviště 
či tvořivá dílna, ve které si vytvoříte Váš vlastní 
rodinný erb.

Těší se na Vás tým zaměstnanců a přátel Por-
timo. Výtěžek benefice podpoří naše sociální 
služby a programy. Děkujeme.

Pomozte Sdružení 
Krajina vytvořit domovy 
pro brouky, ještěrky, 
ptáky a netopýry
Sdružení Krajina buduje již několik let u Kou-
paliště přírodní učebnu s malebným názvem 
Hrnečnice. Plány na doplnění tohoto kousku 
přírody o broukoviště, plazník, hmyzí hotel, 
ptačí a netopýří budky podpořilo Nové Město, 
ale tyto peníze stačit nebudou. Sdružení to 
nevzdává a obrací se s prosbou o podporu na 
veřejnost. Drobné či větší příspěvky mohou 
příznivci ochrany přírody posílat přes portál 
startovač.cz, kde najdou výzvu pod názvem 
Pro šťastnější děti, žáby a brouky.

Hana Hindráková: Můj 
africký příběh
čtvrtek 31. října 2019, 17:00 hodin kulturní 
dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné
Po půlroční odmlce se do Nového Města 
vrací cestovatelka, spisovatelka a bývalá 
dobrovolnice Hana Hindráková, která za 
námi přijíždí s čerstvými dojmy ze své letní 
cesty do Keni, kterou si zamilovala natolik, že 
se tam stále vrací. Přijďte si poslechnout, co 
ji přivedlo do Afriky, jak se od dobrovolnictví 
dostala k psaní románů z afrického prostředí 
a jak probíhala její poslední cesta, jejíž sou-
částí byl křest anglického překladu románu 
Nezlomný. Její poutavé vyprávění  o Keni je 
doplněné fotografiemi a videem. Součástí 
besedy  je i prodej originálních afrických 
šperků, které vyráběly ženy z nairobských 
chudinských čtvrtí.

Besedy sdružení Svět na jevišti:

Pavel Kocych: Cesta je 
cíl - beseda o severských 
mořských plavbách
čtvrtek 10. října 2019, 18:00 hodin kulturní dům, 
klubovna č. 1, vstupné dobrovolné 
„Moře je mocný živel a jako k takovému k němu 
musíme přistupovat. Moře nám nic neodpustí, 
ale obohatí nás o to nejkrásnější, co nám může 
dát – pocit volnosti, svobody a nekonečného 
prostoru. A vrátí nám to, co do něj vložíme. 
Nemusíme se moře bát, jen je potřeba mít před 
ním neuvěřitelný respekt.“  Tak si pojďme o moři 
povídat.  

Vojtěch Jehlička: Indonésie 
dvěma pohledy
pátek 18. října 2019, 18:00 hodin kulturní dům, 
klubovna č. 1, vstupné dobrovolné 
Beseda o Indonésii ze dvou opačných pohledů. 
Pohled první - krásy zdejší kultury, obyvatel, kra-

jiny a míst, která Vojtěch Jehlička navštívil. 
Pohled druhý - stinné stránky tohoto koutu 
světa pohledem Evropana, znečistění odpa-
dem, chování obyvatel k přírodě, zvířatům 
apod. Co lze během čtyř měsíců v Indonésii 
spatřit, jaké otázky se člověku vynořují v 
mysli a jaké nalézá odpovědi. 
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Novoměstsko ve fotografiích: Oslavy 140 let  
I. ZŠ a Zetor Show
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Úspěšný vstup do ME 
veteránů 
Italské Benátky hostily na začátku září ME 
v atletice veteránských kategorií. Vstup do 
jednoho z vrcholů sezony se vydařil novo-
městskému závodníkovi Jiřímu Brychtovi. 
V prvním závodě, kterým byl běh na dráze 
na 10 km, zaběhl velmi slušný čas 33,40 min. 
V silné konkurenci mu stačil na 6. místo. 
 -hub-, -mah-

Úspěchy novoměstských biatlonistů na MČR 
v biatlonu na kolečkových lyžích

Poslední prázdninový víkend patřil již tradičně 
závodům MČR v biatlonu na kolečkových lyžích 
v Letohradu. V sobotu (31.8.) byl na programu 
sprint a inovovaný supersprint, do kterého se 
mohli závodníci nominovat pouze podle pře-
dem stanoveného postupového klíče na základě 
výsledků z dopoledního sprintu. V neděli (1.9.) 
pokračoval program stíhacími závody s pětivte-
řinovým startovním intervalem, startovní pořadí 
určilo umístění závodníků ve sprintu. Ve sprintu 
kategorie dorostenek W19 vybojovala mistrovský 
titul Bára Babánková, těsně pod stupni vítězů se 
na 4. místě umístila Zuzana Doležalová. Pouhá 
jedna vteřina dělila stříbrnou Lenku Bártovou 
od mistrovského titulu v kategorii W17. V na-
bité kategorii juniorek obsadila 2. místo Klára 
Polednová. V kategorii dorostenců M19 získal 
mistrovský titul Jonáš Mareček, stříbrný skončil 
Josef Kabrda. V nejmladší kategorii dorosten-
ců M16 vybojoval mistrovský titul Matěj Čer-
venka, 5. místo obsadil Jonáš Kabrda. Do finále 

večerního supersprintu se podařilo 
postoupit z kvalifikačních rozjíž-
děk ve smíšené kategorii žen pouze 
juniorkám Kláře Polednové a Ve-
ronice Mackové. Klára obsadila 9. 
příčku, hned za ní se na 10. místě 
umístila Veronika. Mezi muži se 
do finále probojoval Jonáš Mare-
ček, který obsadil 4. místo. V ne-
děli dostíhala a předjela všechny 
soupeřky v kategorii W19 Zuzana 
Doležalová a zaslouženě vybojova-
la titul mistryně ČR v  biatlonu. 
V  kategorii W17 skončila na 4. 
místě Lenka Bártová a hned za ní 
byla Kamila Orálková. Vynikající výkon předvedla 
v juniorkách Klára Polednová, která zvítězila, a 
dokonce protnula cílovou pásku jako třetí mezi 
ženami, hned za vítěznou Markétou Davidovou 
a druhou Evou Kristejn Puskarčíkovou. Na 5. 
místě mezi juniorkami dojela do cíle Eliška Teplá. 

Ve stíhacím závodě dorostenců M19 bral stří-
bro Josef Kabrda, bronzový přijel do cíle Jonáš 
Mareček. Mezi dorostenci M17 poskočil na 5. 
příčku Michal Zaoral. V kategorii M16 obhájil 
titul mistra ČR v biatlonu Matěj Červenka, pro 
bronz dostíhal Jonáš Kabrda. Michal Žák, -mah-

Sezona tradičních běhů 
Novoměstský atletický oddíl pořádá v neděli 13. 
října již 34. ročník podzimního přespolního běhu.
Společně s ním se uskuteční 25. ročník memo-
riálu Jiřího Bláhy. Závod se poběží v několika 
kategoriích a jeho účastníci se sejdou v 9:30 v are-
álu Koupaliště. Start hlavního závodu na 6 km je 
naplánován na 11:30. Nejlepší se mohou těšit na 
finanční odměny. Startovné činí 20 Kč. Dalším 
běžeckým závodem pak bude již šestnáctý ročník 
běhu na Kaplisko, a to v pátek 18. října. V době od 
15:00 do 15:45 bude probíhat prezence závodní-
ků, první z nich vyběhnou na trať v 16:00. Trasa o 
délce 675 metrů vede od evangelického hřbitova 
na vrchol ke Třem křížům. Na nejlepší v cíli čekají 
diplomy a věcné ceny. Startovné je dobrovolné.  
 -mah-

Tréninky taekwon-do 
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezonu 
tréninků taekwon-do v našem městě.

 Zájemci si mohou přijít zacvičit tradiční ko-
rejské bojové umění. Škola se řadí mezi největší 
v ČR a její žáci pravidelně vítězí na MČR. Tré-
ninky probíhají dvakrát týdně, a to vždy v pondělí 
a ve středu od 19:00 v tělocvičně novoměstské-
ho gymnázia. Při tréninku je kladen důraz na 
tradiční hodnoty bojových umění, kterými jsou 

zdvořilost, čestnost, vytrvalost a 
sebeovládání. Výhodou výuky je 
také zapůjčení výbavy, neplatí se 
ani za zkoušky na vyšší pásek. 
Zájemci se mohou hlásit v průbě-
hu celého roku. Více informací se 
dozvíte na www.tkd.cz.

  -nik-, -mah-

ilustrační foto
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Staň se ragbistou 
Ragbyový tým RC Titáni pořádá nábor. Ten 
odstartoval v září a potrvá ještě po celý říjen. 
Hlásit se mohou muži, ženy, děti, a to všech 
postav, limitující není ani rok narození. Kdo 
chce zkrotit šišatý míč, ať se dostaví každé 
úterý od 17:00. na hřiště do Petrovic. Po-
zvánkou může být také regionální turnaj 
dětí ve věku 6 až 12 let, který se v Petrovi-
cích uskuteční v sobotu 5. října. K tomu už 
na konci srpna sekce ženského ragby České 
ragbyové unie rozjela kampaň náboru dívek 
„RAGBY JE PRO HOLKY“.                 -mah-

Ragbisté bojují na dvou frontách 
Celkové 6. místo vyválčil novoměstský ragbyový tým 
RC Titáni na turnaji MČR v sedmičkovém ragby. 
Poslední díl třídílné série se odehrál 18. srpna 
na hřišti v Přelouči. Do finálového představení 
naskočilo 8 týmů. Naši ragbisté nastoupili ve sku-
pině s mužstvy Dukla, Přelouč a Bystrc. Přes veš-
keré úsilí své soupeře nepřetlačili a čekal je také 
zápas o 7. místo proti Říčanům. V jeho průběhu 
předváděli nejlepší ragby a dlouho vyrovnané 
utkání prohráli jen těsně 21:27. Suma sumárum 
jim v konečném pořadí turnaje patří 6. místo, 

z vítězství se radují ragbisté Tatry Smíchov. Stále 
přitom běží soutěž Českého poháru v sedmič-
kovém ragby. První zářijovou neděli pokračovala 
svým pátým turnajem. Hostitelem byl brněnský 
klub RC Bystrc. Turnaj ovládli domácí ragbisté. 
Naši ragbisté si v těžkých utkáních připsali 2 body 
do tabulky. V té jim patří průběžné 2. místo. O 
celkovém vítězi rozhodnou dva poslední turnaje. 
22. září se uskutečnilo v Poděbradech a tečku 
za letošním ročníkem napíše závěrečný turnaj, 
který se bude konat 20. října v Sedlčanech. -mah-

Lekce od prvoligového týmu 
S  cílem překvapit nastupovala 
novoměstská jedenáctka do utkání 
druhého kola MOL cupu/Českého 
poháru ve fotbale, ve kterém se 
v úterý 27. srpna před domácími 
fanoušky utkala s prvoligovým tý-
mem 1. FC Slovácko. To se však ne-
konalo. Manšaft ze Zlínského kraje 
přijel v nejsilnější sestavě a prokázal 
kvality. V zápase jasně dominoval 
a naše hráče přejel výsledkem 5:0. 
Před výbornou návštěvou 865 divá-
ků zaznamenal hattrick Lukáš Sadílek a dvakrát 
se trefil Jan Kalabiška. „Od začátku zápasu šlo 
Slovácko za přesvědčivým postupem. Podařilo 
se jim vstřelit rychlý gól. Rozdíl dvou soutěží byl 

znát,“ zhodnotil domácí lodivod Richard Zeman. 
Ve třetím kole narazil 1. FC Slovácko na soupeře 
z Benešova, na jehož hřišti se utkání odehrálo 24. 
září.  -mah-

Fotbalisté se drží ve středu 
tabulky 

Po snovém začátku si novoměstští fotbalisté 
připsali první prohry v sezoně. Po 8 kolech tak 
patří Vrchovině s 11 body 8. příčka v tabulce. 
Zatímco na hřišti souseda z Velkého Meziříčí 
dokázali v přestřelce 3:3 vybojovat remízu, v po-
sledním srpnovém zápase podlehli na hřišti silné 
Kroměříže 3:1. Novoměstská jedenáctka si chuť 
spravila na hřišti Vyškova, který po brankách To-
máše Duby a Aarona Donkora porazila 2:0. Poté 
následoval výjezd na hřiště rezervy prvoligového 
týmu Sigma Olomouc. Přes dobrý výkon nakonec 
Vrchovina odjížděla s prázdnou. Prohrála nej-
těsnějším rozdílem 1:0. Stejný výsledek přinesl i 
poslední domácí zápas proti Rosicím. Vrchovina 
se nedokázala prosadit, a tak si připsala další 
prohru. V září pak ještě stihla odehrát venkovní 
zápas na hřišti Hlučína a doma se představila 
proti silným Petřkovicím. Říjnová porce zápasů 
zahrnuje domácí zápasy proti rezervě Slovácka 
(12. 10.) a Českému Brodu (26. 10.) a dále pak 
výjezdy na hřiště Frýdku-Místku (5. 10.) a Zno-
jma (18. 10.).  -mah-

Domácí lyžařská elita  
ve Vysočina Areně 
Poslední prázdninový víkend se ve Vysočina 
Areně ukázali lyžaři klasici, kteří zde bojova-
li o body do ČP v běhu na kolečkových lyžích. 
Přihlášeno bylo více než 115 závodníků, včetně 
kompletní české reprezentace v čele se sourozen-
ci Novákovými, Kateřinou Smutnou či Petrem 
Knopem. Nabitý závodní program odstartoval 
sobotním dopoledním prologem na 2,5, resp. 
3,3 km volně. V ženách se nejvíce dařilo Kateři-
ně Razýmové ze Sport clubu Plzeň, v kategorii 
mužů nenašel konkurenta Michal Novák z Dukly 
Liberec. Během sobotního odpoledne prověřil 
fyzickou zdatnost závodníků běžecký krosový 
závod na tratích v okolí areálu Vysočina Areny. 
V něm uspěli Barbora Havlíčková a již podruhé 
Michal Novák, přičemž oba hájí barvy Dukly 
Liberec. V neděli dopoledne uzavřely novoměst-
ské představení stíhací závody. V závodě žen na 
10 km zvítězila Kateřina Razýmová, v závodě 
mužů na 15 km byl opět bezkonkurenční Michal 
Novák.  -mah-

Čtvrté místo ve II. lize žen  
Na konci srpna se v Čáslavi uskutečnilo zá-
věrečné kolo II. ligy žen. Atletky tentokrát 
dorazily ve značně okleštěné sestavě. Tím 
pádem vybojované 6. místo lze považovat za 
úspěch. Velký podíl na tom měla Jitka Kube-
lová, která potvrdila, jaká je závodnice. Byť 
na tartan nastoupila po delší pauze, v obou 
svých disciplínách zvítězila. Ve vrhu koulí 
předvedla nejdelší pokus 12,16 m, v disku 
pak její náčiní přistálo na značce 42,62 m. 
Zabodovala také Natali Ortová, která si ve 
skoku vysokém připsala osobní rekord. Za 
výkon 154 cm ji patřilo 2. místo. Stříbrnou 
radost prožila také Gabriela Bojanovská 
v hodu kladivem. V konečném pořadí II. ligy 
žen patří novoměstským atletkám 4. místo. 
 -hub-, -mah-

Tipy a náměty nám můžete posílat na  
adresu zpravodaj@nmnm.cz

 redakce
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Horácká galerie

Významná výročí

Z matriky

narozené děti
 2. 8. Amálie Skoupá 
 10. 8. Marcela Macek 
 23. 8. Zuzana Kaštánková 
 25. 8. Helena Blažková
 30. 8. Adriana Tatíčková
 10. 9. Nikola Koloditsová
 10. 9. Daniel Jaroš
 13. 9. Sára Michalová

jubilanti
 2. 10. Ing. Zdeněk Petr 86 let
 5. 10. Jaroslav Jenerál  93 let  
 9. 10.  Stanislav Lukeš  80 let
 9. 10.  Hedvika Bláhová  80 let
 10. 10. Zdeňka Bělehradová  94 let  
 14. 10. Marie Andrlíková  89 let  
 16. 10. Emilie Prokopová    85 let  
 17. 10. Mgr. Otakar Německý  75 let  
 21. 10. František Hojka  87 let  
 30. 10. Ludmila Brůnová    75 let  
 30. 10. Josef Kabrhel  86 let  

manželství
 17. 8. Alena Popelková, Martin Ondráček 
 31. 8.  Kateřina Slámová, Milan Čirka 
 7. 9. Romana Králová, Tomáš Tulis 
 7. 9. Marie Janů, Daniel Mlčoch
 7. 9. Diana Ovčáčíková, Filip Hron
 14. 9. Lucie Ondrová, Tomáš Fedorko

úmrtí
 18. 8. Ludmila Kaštánková (NMNM, 1948)
 20. 8. Ing. Rudolf Žídek (NMNM, 1950)
 20. 8. Marie Dobiášová (NMNM, 1933)
 21. 8. Josef Alt (Hlinné, 1929)
 24. 8.  Miroslav Vyplašil (NMNM, 1960)
 26. 8. Jiřina Marková (NMNM, 1934)
 30. 8. František Žváček (Nová Ves, 1941)
 30. 8. Ludmila Klozová (NMNM, 1941)
 3. 9. Alena Dufková (NMNM, 1943)
 4. 9. Liliana Skuhrovcová (NMNM, 1932)
 7. 9. Bohumil Kulík (Křižánky, 1930)
 8. 9. Lenka Chlubnová (NMNM, 1962)
 9. 9. Marie Němcová (NMNM, 1921)
 13. 9. Miroslav Mošner (Nová Ves, 1971)

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy
Obměněná expozice novoměstského rodáka
Z tvorby V. Makovského
Krajinářská expozice (Blažíček, Jambor, Podloucký)
Jaroslav Svoboda – výběr z díla
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jan Štursa – Akty
Komorní výstava sochařských aktů novoměst-
ského rodáka Jana Štursy.
Osvobozené divadlo (1. 8. – 27. 10. 2019)
Výstava fotografií z Archivu atelieru Paul při-
pravená ke 125. výročí narození avantgardního 
režiséra a spoluzakladatele Osvobozeného diva-
dla Jindřicha Honzla (1894–1953).
Miloš Petera – Stopy života (5. 9. – 10. 11. 2019)
Výstava malířského díla, kreseb, frotáží a mo-
notypů z let 1964–2017 výtvarníka Miloše Petery 
ze Dvora Králové nad Labem, který ve své tvorbě 
odráží životní milníky.
NOVĚ OTEVŘENO:
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. 
AKCE:
pátek 4. října 2019 v 18 hodin
Filmové a hudební setkání s režisérem Zdeňkem 
Novotným Bričkovským a jeho přáteli, hudebním 
skladatelem Davidem Rotterem a trumpetistou 
brněnské filharmonie Petrem Hojačem. Akce 
probíhá v rámci Vysočiny Filmové a proběhne 
v zámeckém podkroví. Vstupné 80 Kč.
5.–6. října 2019
Dny otevřených ateliérů na Vysočině – volný vstup
úterý 8. října 2019 v 17 hodin
Peníze nebo život (1932)
K výstavě fotografií Osvobozeného divadla a 125. 
výročí narození režiséra Jindřicha Honzla uvede-
me i druhý z natočených filmů dvojice Voskovec 
a Werich s písněmi J. Ježka. Vstupné 50 Kč.
sobota 12. října 2019 v 17 hodin
Pódium NMNM: Stratos Quartett Wien
První ze série koncertů nově vzniklého festivalu 
přivážející VELKOU HUDBU do malého města. 
Mari Sato – klavír, Katharina Engelbrecht – hous-
le, Magdalena Eber – viola, Jan Ryska – violon-
cello, nejlepší mladé klavírní kvarteto současnosti 
zahraje skladby Josefa Suka, Bohuslava Martinů 
a Antonína Dvořáka. Vstupné 400 Kč.
pátek 18. října 2019 v 18 hodin
Osvobozený podvečer
Komponovaný pořad věnovaný tématu Osvobo-
zeného divadla a výročí jednoho ze zakladatelů.
Během večera uslyšíte písně Jaroslava Ježka, 
Jiřího Voskovce a  Jana Wericha v  provedení 
novoměstského vokálního dámského kvarteta 
ZEVL (Zuzana Svobodová, Ema Oravcová, Věra 

2. 10. 1944 zemřel v Hříšti v okrese Havlíčkův Brod 
Vojtěch Luža, generál (narodil se 26. 3. 1891 
v Uherském Brodu)
15. 10. 1904 se narodil v Bechlíně okr. Litoměřice Vác-
lav Kejř, evangelický bohoslovec, synodní senior 
(zemřel 19. 1. 1989 v Mělníku)
16. 10. 1824 narodil se v Novém Městě na Moravě Fran-
tišek Štursa, obchodník, starosta Nového Města 
v období 25. 6. 1864 – 16. 6. 1866, otec sochaře 
Jana Štursy (zemřel 13. 8. 1895 v Novém Městě)
22. 10. 1894 narodil se v Kuklíku Josef Jun, redaktor 
Horáckých listů v letech 1926–1941
23. 10. 1944 zemřela v koncentračním táboře v Osvě-
timi Hana Brady (narodila se 16. 5. 1931 v Praze)
25. 10. 1879 narodil se v Novém Městě na Moravě Karel 
Němec, čestný občan Nového Města, akademický 
malíř a grafik (zemřel 17. 7. 1960 v Novém Městě)

5. 10. 2019 MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 231
6. 10. 2019 B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 
566 536 712
12. 10. 2019 MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár 
nad Sázavou, 566 628 997
13. 10. 2019 MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, 566 533 129
19. 10. 2019 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
20. 10. 2019 MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
26. 10. 2019 ORNIDES s.r.o., zdravotní středisko Kři-
žanov, 731 495 380, 566 522  218 
27. 10. 2019 B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 
566 536 712
28. 10. 2019 MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 
4/1699,  Žďár nad Sázavou, 566 690 131

Aktuální rozpis služeb najdete na stránkách 
novoměstské nemocnice nnm.cz.

Stomatologická pohotovost

Klub seniorů

1. 10. Koncert k Mezinárodnímu dni seniorů 
Hraje Zuberská šestka. KD 14 hod. Vstup volný.
7. 10. Výbor – jídelna DPS 14 hod.
7.  10. Po stopách A. Dvořáka v  Americe  – beseda 
s manžely Bajerovými. Jídelna DPS 15–17 hod.
10. 10. Přednáška Péče o pečující
– jídelna DPS 14 hod.
21. 10. Návštěva Pivovaru Hejkal – sraz v 15 hod.
26. 10. Zájezd do Polska – odjezd od nádraží v 6.30  
Cena 200 Kč pro členy Klubu a STP, 300 Kč pro 
hosty.

Šírová, Lenka Hrubešová), na klavír zahraje Ma-
rek Peňáz a vystoupí také Kabaret strýčka Willy-
ho. O slávě Ateliéru Paul a o svém otci, dvorním 
fotografu Osvobozeného divadla, promluví pan 
Prokop Paul. V rámci akci můžete navštívit i vý-
stavu fotografií zaměřující se na Osvobozené 
divadlo a 125. výročí narození režiséra Jindřicha 
Honzla v zámecké arkádě. Po skončení bude při-
pravena i kavárnička s hudbou, kde si společně 
můžeme zazpívat NEJEN písně Osvobozeného 
divadla. Vstupné dobrovolné.
pátek 25. října 2019 v 19:30 hodin
ARTkino HG: Skleněný pokoj (2019)
Film podle slavného románu britského spisovate-
le Simona Mawera. Drama, 104 minut, nevhodný 
do 12 let, český dabing, vstupné 80 Kč.
 
Pro bližší informace sledujte webové stránky 

a facebook Horácké galerie.
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Minibazar

Vzpomínky

Nabízím doučování matematiky a angličtiny pro 
základní, střední školu nebo i při problémech 
z matematiky na vysoké škole. Tel.: 723 357 959
Prodám český česnek – modrý paličák, cena 
150 Kč/kg a českou cibuli. Tel.: 728 189 093
Doučím anglický jazyk žáky a studenty. Levně. 
Tel.: 720 102 472
Pronajmu zrekonstruovanou garáž na ul.  Luční 
za 1400 Kč měsíčně. SMS nabídky na 731 771 724.
Koupím garáž v Novém Městě na Moravě, ul. 
Žďárská, Mendlova, Purkyňova + širší okolí 
nemocnice. Tel.: 732 876 470
Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě na Moravě. 

Tel.: 602 511 717
Daruji za odvoz nábytek z 50. let, dále 2 postele 
s novými rošty a matracemi, nové i peřiny a pol-
štáře. Zadarmo drobné nádobí, staré obrazy. 
Tel.: 725 126 696
Koupím hnůj 3q, popřípadě i zeminu na zahradu, 
s dovozem na místo (NMNM). Tel.: 606 787 258
Hledám pána nebo paní k výpomoci na zahradě 
RD. Tel.: 603 447 170
Hledám pronájem garsonky, 1+1 nebo 2+1. 
Tel.: 732 740 729
Prodám byt v NMNM. Byt je v OV, v klidné části, 
po kompletní rekonstrukci a je vybaven. Dispozi-

ce 3+kk, k bytu náleží 2 sklepy a půda. V případě 
zájmu mě kontaktujte. Tel.: 734 460 906
Koupím chatu nebo chalupu v dosahu do 15 km 
od Žďáru nad Sázavou. Ideálně Grejdy, Hamry, 
Stržanov. Tel.: 732 116 990
Pronajmu garáž na ul. Horní (Mírová) pod tratí. 
Tel.: 603 704 894
Daruji za odvoz hlínu. Cca 10 tatrovek. Maršovi-
ce. Tel.: 723 140 112
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř. 
na ulici Dukelská. Platím hotově ihned. 
Tel.: 776 272 281

Kdo tě znal, vzpomene.
Kdo tě měl rád, nezapo-
mene. 
Dne 9. října uplyne 10 let, 
co nás navždy opustila 
naše maminka a babička 
paní Lydie Svojanovská 
z Nového Města na Mo-

ravě. S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami. 

K Club

Vzpomínky

Dne 13. října uplynou 
2 roky, co nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Pavel Kli-
ment. S láskou vzpomínají 
manželka, synové Pavel 
a Petr s rodinami.

Dne 18. října uplyne 28 
let od násilné smrti naše-
ho 16letého syna Davida 
Surůvky. Kdo jste ho znali, 
děkujeme za tichou vzpo-
mínku. Rodiče a bratr 
Zdeněk

Dne 30. října by se dožila 
75 let paní Jaroslava Dvo-
řáková z Nového Města na 
Moravě.
Vzpomeňte s námi. Manžel 
a děti s rodinami Dne 24. září uplynulo 10 

let, co nás opustil pan Otto 
Tomek z Nového Města na 
Moravě. Vzpomíná rodina.

Dne 28. září uplynulo již 
20 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše mi-
lovaná maminka a babička 
paní Drahomíra Králíč-
ková. Stále vzpomíná syn 
Luboš s rodinou.

Loučení žádné, nezbyl 
Ti čas, jen velkou bolest 
zanechal jsi v nás. Vzpo-
mínky na Tebe v srdcích si 
zachovají, kdo rádi Tě měli 
tak jako my, stále vzpomí-
nají.

Dne 1. října 2019 vzpomeneme 5. smutné výročí, 
kdy dotlouklo srdce a umlkl hlas našeho tatínka, 
dědečka pana Ladislava Halámka.
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. Dcery a syn s rodinami 

Dne 29. října by se dožila 
devadesátých narozenin 
paní Olga Kopáčková 
(rozená Kadlecová). Ze-
snula po krátké těžké 
nemoci v roce 1993. Kdo 
jste ji znali a měli rádi, 

věnujte jí prosím tichou vzpomínku. Syn Pavel 
s rodinou, bratr Oto s rodinou

Dne 19. 9. uplynulo již 10 let od úmrtí mého bra-
tra Jana Ptáčka a 23. 9. uplynulo 7 let od úmrtí 
tatínka Stanislava Ptáčka z Nového Města na 
Moravě.
Stále vzpomíná Marta s rodinou.

Omlouváme se rodině Jana Ptáčka a Stani-
slava Ptáčka za uveřejnění nesprávné foto-
grafie u vzpomínky. Text uveřejňujeme znovu 
ve správné podobě. Redakce

Blahopřání

Dne 6. září oslavi-
li zlatou svatbu 
manželé Jaro-
slava a  Jaroslav 
Havlíkovi. Rádi 
bychom jim tou-
to cestou chtěli 
poděkovat za 
trpělivost, kte-
rou s  námi měli, 
i  lásku, se kterou 
nás vychovali. 

Do dalších let jim hodně štěstí, lásky, zdraví 
a spokojenosti přejí dcery a syn s rodinami.

Od 1. 10. nová podzimní nabídka 
a nová vinná karta

9. 10. od 9:00 brunch od Food&Stuff, vstupné 
170 Kč, rezervace nutná

22. 10. Listování - mé dětství v socialismu, před-
prodej 80 Kč, na místě 100 Kč

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Prosíme, přineste vytištěný text a 
fotografie v co nejlepší kvalitě.

Uzávěrka listopadového čísla je 15. října.

Vzpomínky, které se nevešly do aktuálního 
čísla, uveřejníme v následujícím vydání. 
Děkujeme za pochopení. 

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Komerční a firemní inzerci přijímáme na 
adrese: novomestskoinzerce@seznam.cz
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Dej si Woodstock: Světové legendy vystoupí 
v NMNM na jedinečném koncertě! 
Ozvěnu legendárního festivalu z roku 1969 si bude možné vychutnat i 
v Novém Městě. Atmosféru Woodstocku přinese koncert kapely Hundred 
Seventy Split, jejíž členové psali rockovou historii.

Britští Hundred Seventy Split vystoupí v Novém 
Městě na Moravě 31. října. V letošním roce uply-
nulo přesně 50 let od konání tohoto kultovního 
festivalu a organizátoři koncertu se rozhodli před-
stavit tuto hudební lahůdku jako součást oslav 
30. výročí od sametové revoluce. Hundred Se-
venty Split připomenou Woodstock kompletním 
festivalovým setem kapely Ten Years After z roku 
1969. V současné sestavě kapely jsou: baskytarista 
Leo Lyons, jeden ze zakládajících členů kapely Ten 
Years After, s níž vystupoval od jejího vzniku v roce 
1966 do roku 2014. Zpěvák a kytarista Joe Gooch, 
byl členem Ten Years After v mezi lety 2003 a 2014. 
Skupinu na trio doplňuje bubeník Damon Sawyer.

Koncert je ale o to výjimečnější, že spolu s Bri-
ty vystoupí kapela Livin Free, která je projektem 
zpěváka a varhaníka Jana Holečka (Energit, Luboš 
Andršt, Afterglow, Blues Amplified). Spolu s ním 
si zahraje legendární basák Vladimír Guma Kul-
hánek, Tomáš Frolík a Michal Nosek. Novoměš-
ťákům se tak představí jedni z nejlepších hudební-
ků na bluesrockové scéně. „Koncert bude opravdu 

jedinečný a má světové parametry, což je pro Nové 
Město věcí nevídanou. Zajímavý je také už tím, že 
v této sestavě hudebníci nevystoupí nikde jinde než 

u nás v Novém Městě,“ vysvětluje pořadatel Dan 
Šimek z NKZ. „Jedná se o opravdové legendy a, 
troufám si říct, naprosto životní koncert, který se 
už těžko bude někdy opakovat. Za zmínku totiž 

stojí i to, že oba basáci, Leo Lyons i Vladimír 
Kulhánek, oslaví letos 75. narozeniny.“

 -kb-

Koncert bratří Ebenů

Oblíbená kapela vystoupí 6. listopadu od 19:00.
Batři Ebenové jsou na české hudební scéně 

svým přístupem zcela ojedinělí. Synové význam-
ného hudebního skladatele Petra Ebena (1929–
2007) dostali klasické hudební vzdělání, zároveň 
však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a 
rockové muziky. Jejich schopností čerpat ze všech 
těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé 
hudební nástroje vznikl absolutně netradiční, na 
české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. 
Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli 
a doposud jsou Bratři Ebenové na české hudební 
scéně jedineční.

Vstupné: 300 – 350 Kč  -kb-

140. výročí Karla Němce  a novinky v muzeu
V říjnu se přijďte do muzea podívat na novou 
vstupní místnost stálé expozice muzea a do 
vestilbulu na výstavu návrhů sgrafit Karla Němce. 
Ta probíhá v rámci Roku Karla Němce, jehož 140. 
výročí narození si 25. října připomeneme také 
pietním aktem na katolickém hřbitově. K výročí 
bude startovat pátrací hra Skryté příběhy. Přene-
sete se v ní do roku 1930 a pomocí stejnojmenné 
mobilní aplikace můžete odhalit tajemný vzkaz, 
který ukryl Karel Němec do sgrafit na kostele 

svaté Kunhuty. Stačí k tomu chytrý telefon, tužka 
a papír a můžete vyrazit za napínavou zábavou 
pro děti i dospělé. 

19. října bude na dvorku tradiční podzimní 
výstava Chaloupek o.p.s., tentokrát věnovaná 
přírodninám. Od 10:00 do 12:00 se na ní můžete 
ve workshopu paní Marty Jirousové naučit vázat 
kytice z planých i zahradních květin.

  A. Hradilová

V K Clubu je možné vracet knihy půjčené v knihovně
Máte knihu zapůjčenou v městské knihovně a ne-
stíháte ji včas vrátit? Vstávají vám vlasy hrůzou 
z toho, co bude následovat? 
Knihy bude možné vracet do speciálního boxu 
přímo v K Clubu. „K Club mívá otevřeno dlouho 
do večera a věříme, že lidé využijí možnosti vrátit 
knížku třeba cestou na nějakou kulturní akci,“ 
říká ředitelka NKZ Veronika Teplá.  -kb-
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Slavnosti medu a vína 
Tradiční podzimní oslavy se le-
tos konají 18. a 19. října.

Program v kulturním domě:
Pátek 18.10. od 19:00
Degustace moravských vín,  ochutnávka 
burčáku
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka –
https://www.muzikaznojmo.cz/

Sobota 19.10. od 15:00 do 23:00
Prezentace vinařů, prodej a ochutnávky vína.
Prodej medu, medoviny a dalších produktů.
15:00–20:00 Cimbálová muzika Antonína 
Stehlíka – přísálí / gobelínový salonek
ZEVL – gobelínový salonek
15:00–18:00 Žďárský swingový orchestr
19:00–Ivan Mládek a Banjo Band 
http://www.mladekivan.cz/
21:00 Hoochachoos
22:00 Tingl Tangl

Vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na 
místě, 250 Kč rodinné vstupné (dva dospělí 
tři dorostenci do 15 let, ke koupi na místě). 
Dvoudenní vstupenka 200 Kč. V ceně 
vstupného ochutnávka vína. 30 % ze vstupné-
ho bude věnováno Nadačnímu fondu.
Předprodej: IC Nové Město na Moravě nebo 
online smsticket.

30 let od sametové revoluce

Místo okázalé oslavy na náměstí zvolili organizátoři střízlivější přístup. 
Listopadové události si budeme připomínat celý měsíc díky akcím, které 
budou obsahově ke konci komunismu odkazovat.  
 
Oslavy zahájí už 10. října koncert skupiny Trio- 
Vladimír Merta, Jan Hrubý, Ondřej Fencl. 31.říj-
na vystoupí světová legenda – kapela Hundred 
Seventy Split, která hrála na legendárním Wo-
odstocku v roce 1969. Spolu s ní vystoupí také 
Livin Free. 5. listopadu se bude v kulturním domě 
promítat film Pražákům, těm je tu hej a o den 
později začne výstava fotografií a dokumentů ze 
17. listopadu v Horáckém muzeum. 14. listopadu 
čeká žáky 9. tříd zajímavá beseda s politickým 
vězněm Karlem Linhartem, který zavzpomíná, 

jak komunisté řádili na Novoměstsku. 
Samotného 17. listopadu se dozvíme, jak lyžuje 
Vladimír Vladimirovič Putin (aniž by kdo po-
chyboval, že skvěle) díky stejnojmenné divadelní 
hře Divadla Líšeň. Na Vratislavově náměstí se 
také uskuteční vzpomínkové setkání. O den 
později, 18. listopadu, bude možné nově nabyté 
vědomosti aplikovat při Chytrém kvízu, který 
bude tematicky zaměřen na sametovou revoluci. 
20. listopadu promítne  Kafé 133 epizodu seriálu 
České století: Poslední hurá a 27. listopadu stvrdí 
revoluční retro koncert Jaroslava Hutky.   -kb-

Pieta za Karla Němce
Zveme vás na pietní akt u hrobu Karla Něm-
ce na katolickém hřbitově v Novém Městě 
na Moravě dne 23.10.2019 v 15:30 hodin, 
který se koná v rámci Roku Karla Němce. 
Připomeneme si tak 140. výročí jeho naro-
zení (*25. října roku 1879 v Novém Městě 
na Moravě).

ZUŠ Jana Štursy vás srdečně zve na  Setkání u 
klavíru s Miladou Petrovičovou
Jmenovaný pořad vznikl jako milá vzpo-
mínka na přátelský vztah k ZUŠ Jana Štursy 
v Novém Městě na Moravě a dlouholeté pů-
sobení na této škole. Uskuteční se ve středu 
23. října v 18:00 v Podpalubí ZUŠ.

Jsme jedno ucho
Pronikněte do neuvěřitelného svě-
ta neslyšících, nedoslýchavých a 
ohluchlých!

22. října 2019 pro vás pořádá Městská knihov-
na Nové Město na Moravě besedu na téma Jsem 
jedno ucho aneb neslyšet znamená pro každého 
něco jiného.

S čím vším se musí v životě vypořádávat lidé 
se sluchovým handicapem? Jaký je jejich život? 
Ovládají všichni znakový jazyk? Toto jsou příkla-
dy otázek, na které byste se možná chtěli zeptat. 

Nyní máte možnost.
Novinářka a tisková mluvčí Svazu neslyšících 

a nedoslýchavých osob v ČR Veronika Cézová 
prostřednictvím projektu Jsem jedno ucho 
představuje ve své stejnojmenné knize různé 
osobnosti s tímto handicapem. V rámci bese-
dy se máte možnost setkat s autorkou projektu, 
tlumočníkem do znakového jazyka a především 
se třemi osobnostmi Jsem jedno ucho. Můžete si 
tak promluvit s osobou neslyšící, nedoslýchavou 
i ohluchlou.

Těšíme se na vás 22. října v 17:00 v kulturním 
domě.  -kb-

Trio Merta, Hrubý a Fencl zahraje  
v NMNM 10. října
Základní kámen českého písničkářství a sedm-
desátník Vladimír Merta, fenomenální houslista 
Jan Hrubý (s Mertou se potkává už několik de-
sítek let) a dvakrát mladší klavírista a kytarista 
Ondřej Fencl (s nímž Merta poslední dobou hojně 
spolupracuje) pokračují v koncertování napříč 
republikou. Kulturní dům 10. října v 19:00, 
vstupné 200  Kč.  -kb-

NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2019 13

KULTURA



Zmizelé Nové Město
Varhany kostela sv. Marie Magdalény v Olešné

První zmínka o varhanách v kostele sv. Marie 
Magdalény v Olešné je ve vizitační zprávě z roku 
1778, kde se píše o dřevěném kůru pro hu-
debníky, na kterém je pozitiv (malé nepřenosné 

varhany pevně umístěné, na rozdíl od porta-
tivu, který je přenosný). V létech 1788 až 1790 
byl původní malý gotický kostelík přestavbou 
prodloužen a zvýšen. Ze zrušené kaple sv. Ma-
touše v Jimramově byl v roce 1790 zakoupen 
zachovalý pozitiv za 120 zlatých, který byl roku 
1846 opraven. 

Sloužil až do roku 1859, kdy byly brněnským 
varhanářem Ferdinandem Mikšou postaveny 
nové mechanické varhany, nákladem 570 zla-
tých z náboženského fondu. O jejich velikosti a 
rejstřících není nikde v zápisech zmínka, kromě 
zápisu o opravě v roce 1925. Opravovány byly 
též v létech 1908 a 1914 . Opravu v září provedl 
varhanář Jan Mudroch z Tišnova. Dal novou 
pedálovou klávesnici, lomený pedál změnil. 
Opravil klávesnici manuálu, měch a vzdušni-
ci. Celý stroj rozebral a vyčistil. Vyndal rejstřík 
Mixturu a dal nový - Gambu.

V roce 1937 je ve farní kronice zápis o častých 
závadách a opravách: „Varhany po přeladění 
sloužily dobře jen tři měsíce, proto bylo roz-
hodnuto pořídit nové.“ O výrobu a postavení 
nových varhan byla požádána varhanářská 
firma bratří Riegrů v Krnově. Do konce srpna 
1937 byly postaveny, dne 3. září byla kolauda-

ce, slavné svěcení 26. září. Jsou pneumatické 
jednomanuálové o osmi rejstřících a sedmi po-
mocných rejstřících. Pomocné jsou tři spojky 
– superoktávová, suboktávová a pedálová. Dále 
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Nejnovější varhany
V našem hledání zmizelého Nového Města jsme 
se také dostali k varhanám a varhaníkům. Tím-
to tématem jsme sice tak trochu narušili dekla-
rovanou formu našich výletů do minulosti, ale 
naši věrní čtenáři nám to snad prominou. Ne-
stalo se tak poprvé. Kromě varhan v aule novo-
městského gymnázia totiž žádné další varhany 
nezmizely. Varhaníci přicházeli a odcházeli, ale 
nástroje zůstávají. Dokonce se i stalo, že jedny 
varhany v nedávné době přibyly. Proto, aby byla 
naše informace o varhanách v Novém Městě uce-
lená, seznámíme naše čtenáře i s tímto novým 
přírůstkem. Jsou to totiž varhany svým způso-
bem unikátní a nalezneme je v novém poutním 
kostele Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve 
Slavkovicích. 

Kostel byl postaven podle návrhu architekta 
Ludvíka Kolka z darů věřících z Česka i ze za-
hraničí. Stavba byla zahájena v květnu 2005 a 
30. března 2008 byl kostel posvěcen brněnským 
biskupem Vojtěchem Cikrlem. Místo původně 
uvažovaného positivu padlo rozhodnutí poří-
dit do kostela opravdové varhany. Na ně si ale 
museli věřící nějaký čas počkat, protože se na 
jejich pořízení museli opět skládat. Stavba var-
han byla zadána firmě Žloutek a syn ze Zásady u 
Jablonce nad Nisou. Varhany se musely podřídit 
prostorovým možnostem interiéru kostela. Úzká 
spolupráce architekta kostela Ludvíka Kolka s 
dodavatelem varhan ale tuto nesnáz uspokojivě 

vyřešila. Výsledek jejich spolupráce je patrný na 
fotografii. Kovové píšťaly varhan byly posazeny 
na ocelový nosník vysoko na boční zeď lodi koste-
la a dřevěné píšťaly byly posazeny na boční stěnu 
výklenku, ve kterém je umístěn hrací stůl varhan. 
Jsou to menší varhany, mají jeden manuál, pedál, 
sedm rejstříků a čtyři sta padesát devět píšťal. 
Pro hudební doprovod liturgie to postačuje. 
Zvláštností varhan je ale jejich ovládání neboli 

traktura. Obvykle bývají rejstříky a píšťaly ovlá-
dány vzduchem, nebo mechanicky táhly. Zde bylo 
vzhledem k rozmístění píšťal použito ovládání 
elektrické. Varhany poprvé zazněly 11. dubna 
2010 na svátek Božího milosrdenství, kdy je na 
konci mše svaté požehnal olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. 

 
 Jaromír Černý

jsou čtyři pevné kombinace (kolektivy) – piano, 
mezzoforte, forte a tutti (plný stroj).

Manuál má rozsah kláves od C do f 3, 54 
kláves. Čtyři rejstříky jsou osmistopé – Prin-
cipál, Salicionál, Bourdon, Gamba. Dva 
rejstříky čtyřstopé – Oktáva a Flétna. Mixtura 
je trojnásobná. Rejstřík pro pedál je Subbas 
šestnáct stop. Celková cena byla 30 000 korun.

V témže roce 1937 po postavení nových var-
han byl stavební firmou Šmída z Nového Města 
na Moravě kůr rozšířen o 1,5 metru dovnitř 
kostela. Kdyby se rozšířil před stavbou varhan, 
mohly být větší s více rejstříky. Nové varhany 
sloužily ke spokojenosti farnosti bez větších 
oprav desítky let. V roce 1950 byl dán k var-
hanám elektrický ventilátor. Dosud se měch 
šlapal nožní pákou. Až v roce 1984 byla prove-
dena varhanářem Janem Kubátem z Kutné Hory 
– Kaňku generální oprava.

Na doporučení Josefa Večeři, ředitele Zá-
kladní umělecké školy, varhaníka a učitele hu-
dební výchovy na Gymnáziu v Novém Městě 
na Moravě, byl vyroben a do varhan dán místo 
rejstříku Gamba osm stop nový rejstřík (nově 
vyrobené píšťaly) Flétna lesní dvoustopá. Tímto 
rejstříkem dostaly varhany lepší vyšší zvuk. U 
rejstříku Mixtura bylo zvýšeno ladění. Nově bylo 

také vyrobeno a zapojeno tremolo. 
Po této opravě sloužily varhany bez závad 35 

let. V roce 2019 již bylo opět třeba vše vyčistit, 
přeladit a některé závady opravit. Byla proto od 
30. dubna do 13. června provedena druhá gene-
rální oprava varhanářem Bohumilem Žloutkem 
ze Zásady u Jablonce nad Nisou. 

V Olešné se za desítky let vystřídali, pokud 
bylo možno zjistit, tito varhaníci, většinou 
místní učitelé základní školy: Josef František 
Adrian z Habrů v Čechách 1792–1835 (není 
ale v zápisech jisté), Antonín Tallmoc z Nového 
Města na Moravě do 1836 (není jisté). Antonín 
Bastl z Jemnice do 1871, složil vánoční píseň 
Hvězdo jasná nad národy. Josef Pohanka z Nové 
Vsi u Nového Města na Moravě do 1878, Jan 
Mindl z Cerekvice do 1905, František Sobotka 
do 1908, Jan Zikmund, učitel v Křídlech, dále 
opět Jan Mindl. 

Varhaník Karel Jelínek, rolník v Olešné, ze-
mřel náhle 12. března 1926 ve věku 52 let. Dále 
hráli varhaníci František Buršík a Jan Buršík, 
synové rychtáře z Křídel. Od roku 1935 Josef 
Vykutil z Olešné do 1982. Od 1. ledna 1982 
Josef Dvořák, od roku 2007 společně s výpo-
mocí Hany Mrňousové z Olešné.

  Josef Dvořák
Josef Dvořák, varhaník
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facebook.com/papirhrackynmnm

Lampióny

Doplky
Kostýmy

Klobouky

Masky

Tekutýlatex

Makeup

Paruky

Hmyz

Tetování

NovéMstonaMorav

HALLOWEEN
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Tel.: 775 555 830, 775 555 831
Jamská 2528/71, Žïár n. S.

www.ploty-brany.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA
ATEVET

www.atevet.cztel. 773 588 807
Ž árská 294, Nové M sto na Morav

VETERINÁRNÍ KLINIKA

wwww.atevet.cztel. 773 588 807
Ž árská 294, Nové M sto na Morav

p ipravte se v as na
povinné ipování ps

od roku 2020

vystavování pet pas
pov ené pracovišt  pro
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379 900

v novém voze ŠKODA KAMIQ

2

PROAKTIVNÍ OCHRANA
CESTUJÍCÍCH PRUHU

AUTO . . . s.r.o.

www.auto-auto.cz

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ
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do 5. 10. kultura Týden knihoven – registrace nových členů zdarma Městská knihovna

do 31. 10. výstava Výstava výtvarného oboru ZUŠ Horácké muzeum

do 31. 10. výstava Pololetní výtvarné práce chodba městské knihovny

do 31. 10. všehochuť Prodej vyřazených knih a časopisů Městská knihovna

do 3. 11. výstava Výstava návrhů sgrafit Karla Němce vestibul Horáckého muzea

do 10. 11. výstava Miloš Petera – Stopy života Horácká galerie

do 30. 11. výstava Výstava lidových hraček Horácké muzeum

1. 10. 19:00 kino Diego Maradona kulturní dům

2. 10. 9:00 kultura Den otevřených dveří Městská knihovna

4. 10. 17:00 beseda Východní Asie a Hong Kong gymnázium 

4. 10. 18:00 kultura Filmové a hudební setkání s režisérem Zdeňkem N. Bričkovským a jeho přáteli Horácká galerie

5. 10. 8:00 sport Běh Ochozou Vysočina Arena

5. 10. 10:00 sport Regionální turnaj dětí v RAGBY, kategorie 6–12 let areál SOŠ Petrovice

5.–6. 10. kultura Dny otevřených dveří ateliérů Horácká galerie

8. 10. 17:00 kino Peníze nebo život (1932) Horácká galerie

10. 10. 19:00 koncert Trio - Vladimír Merta + Jan Hrubý + Ondřej Fencl kulturní dům

12. 10. 9:00 bazar Bazárek předsálí KD

12. 10. 15:00 sport SFK Vrchovina – 1. FC Slovácko B / 11. kolo MSFL NMNM

12. 10. 17:00 koncert Stratos Quartett Wien / Pódium NMNM Horácká galerie

12. 10. 17:00 koncert Pepa Nos zahrádka Ballas

13. 10. 16:00 kino Psí domov kulturní dům

15. 10. 19:00 kino Avengers: Endgame kulturní dům

17. 10. 19:00 kultura Tančírna – Waltz kulturní dům

18. 10. 18:00 kultura Osvobozený podvečer Horácká galerie

18.–19. 10. slavnosti Slavnosti medu a vína Kulturní dům

19. 10. 8:00 trh Farmářský trh – součástí Slavností medu a vína Vratislavovo nám.

19. 10. 9:00 výstava Podzimní výstava přírodnin dvorek Horáckého muzea

19. 10. 10:00 workshop Vazby kytic dvorek Horáckého muzea

20. 10. 18:00 divadlo Dívka na koštěti – Ochotníci z Novoměstska (benefice pro Domácí hospic Vysočina) kulturní dům

22. 10. 17:00 beseda Jsem jedno ucho Městská knihovna

22. 10. 20:00 kultura Listování – Mé dětství v socialismu K Club

24. 10. 18:00 kultura Maroko: Na kole přes nejvyšší sedla Vysokého Atlasu kulturní dům

25. 10. 8:00 kultura Na jedné lodi: Známe se? kulturní dům

25. 10. 18:00 dokument Jindřich Honzl – dokument České televize Horácká galerie

25. 10. 19:00 kultura Máma říkala, že bych neměla kulturní dům

25. 10. 19:30 kino ARTkino HG: Skleněný pokoj (2019) Horácká galerie

26. 10. 14:30 sport SFK Vrchovina – ČSK Uherský Brod / 13. kolo MSFL NMNM

26. 10. 19:00 koncert METAL FOREVER TOUR kulturní dům

27. 10. 14:00 kultura Komentovaná prohlídka města NMNM

29. 10. 19:00 kultura Tančírna – Jive kulturní dům

31. 10. 10:00 přednáška Boží muka DPS, ul. Žďárská

31. 10. 20:00 koncert Hundred Seventy Split + Livin Free kulturní dům

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