
Vánoční čas v Novém Městě na Moravě
Co všechno se chystá v Novém Městě a kam bude 
možné přijít načerpat vánoční atmosféru? Vybrali 
jsme několik zajímavých akcí.
V sobotu 30. listopadu zahájíme na Vratislavově 
náměstí advent. Začátek je plánován v 15:00, 
konec organizátoři odhadují v 19:00. Slavnost 
zahájí koncert novoměstských pěveckých sborů. 
Od 16:00 vystoupí nevidomý zpěvák a klavírista 
Honza Jareš. Slavnostní odhalení nového betlé-
mu se uskuteční v 17:15, poté zahraje Tomáš Ko-
čko a orchestr. Vánoční strom se rozsvítí v 18:00. 
Těšit se samozřejmě můžeme na doprovodný 
program, Ježíškovu poštu v Horáckém muzeu i 
zvoničku štěstí Nadačního fondu NMNM.

První adventní neděli se od 14:00 uskuteční 
u evangelické fary 15. ročník tradičního dobro-
činného jarmarku.

Navštívit můžete stánky neziskových organiza-
cí, kde bude fair trade zboží, dětská tržnice, ru-
kodělné výrobky, adventní i vánoční dekorace a 
dobroty, punč pro děti i dospělé a horké polévky. 
Tradiční koncert s adventní tematikou se usku-
teční 4. prosince od 17:00 v evangelickém kostele. 

5. prosinec už patří Mikulášovi a čertům. V 
Horácké galerii i Horáckém muzeu začínají totiž 
Čertohrátky. 11. prosince od 17:00 bude hrát 
v kulturním domě dechový orchestr ZUŠ a 13. 
prosince můžete dohnat resty a nakoupit dárky 
na tradičním vánočním trhu na Vratislavově 

náměstí. Začátek je v 8:00. Ve stejný den také 
probíhá jarmark v Horáckém muzeu. Tam na-
jdete hlavně vánoční ozdoby a dekorace všeho 
druhu v duchu místních tradic, vyráběné přímo 
na místě. Výtvarnou dílnu povedou Chaloupky 
o.p.s. V pátek 20. prosince v 18:00 vystoupí v 
kulturním domě Bystřická kapela a 23. prosince 
už se můžeme těšit na novoměstské skauty. Ti 
nám již tradičně přinesou Betlémské světlo, a to 
v 18:00 na Vratislavovo náměstí. A jak je jejich 
dobrým zvykem, zazpívají i koledy. Na Štědrý 
den bude v 16:00 katolická mše a po skončení 
bohoslužeb tradiční troubení z věže kostela. A 
potom už jen kapr a Ježíšek! -kb-

Vánoční slovo starosty 
Michala Šmardy
Rozsvěcením vánočního stromu si připo-
meneme, že začíná adventní čas. Čtyři týd-
ny, které každoročně předcházejí vánočním 
svátkům. V tom čase očekávání je skryto 
mnoho dávných příběhů a tajemství, která 
nám dávají šanci k zamyšlení. V jednom z 
takových zamyšlení se můžeme zkusit rozpo-
menout třeba na to, co jsme považovali za dů-
ležité, v co jsme doufali a na co se těšili před 
lety. Jak se změnila naše očekávání a v čem 
jsme skromnější nebo naopak neomalenější.  
V dalším zamyšlení můžeme přemítat nad 
tím, z čeho se dokážeme radovat, co nás 
dokáže rozzlobit, o co jsme schopni se hádat 
a přít. Zda křičíme tam, kde je důležité křičet, 
a mlčíme tam, kde má být ticho. Třetí zamyš-
lení by se mohlo dotknout našich blízkých. 
Jak využíváme čas, který nám byl darován? 
Věnujeme jej lidem, kteří o to stojí, kteří po 
tom touží a kteří si to zaslouží? Nezapomí-
náme na skutečně důležité věci jen kvůli do-
časným a pomíjivým pocitům?

Těch zamyšlení může být mnoho. Ale to nej-
důležitější je, abychom v sobě vždy našli sílu 
k hledání, k očekávání a k naději. Abychom 
dokázali pokorně a s nadějí přijímat vše, co 
přichází. Dokázali ocenit a sdílet to dobré, 
radovat se a užívat si. A stejně tak abychom 
dokázali s pochopením a vnitřním klidem 
snášet to špatné, být silní a vyrovnaní. Čas, 
který budeme v příštích dnech prožívat, je 
časem příchodu. Dovolte mi proto, milí sou-
sedé, abych Vám popřál mnoho štěstí, lásky 
a klidu nejen v čase adventu a Vánoc, ale i po 
celý příští rok. Přeji Vám, abyste nacházeli ra-
dost a štěstí ve svých rodinách, mezi přáteli, 
sousedy a blízkými. Zkrátka v celém našem 
krásném novoměstském společenství.

 Michal Šmarda, starosta

Přejeme Vám krásně prožité vánočné svátky a 
hodně pohody.
 Redakce Novoměstska
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Informace z městského 
úřadu
MěÚ NMNM informuje klienty, že 
23.12.2019 a 31.12.2019 bude  MěÚ z 
provozních důvodů uzavřen. Klienti si budou 
moci vyřídit úřední záležitosti ve všech ostat-
ních pracovních dnech příslušného týdne. 
Děkujeme za pochopení.
  Petr Hanych, tajemník

Vánoční svoz odpadu
TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě ozna-
mují, že svoz komunálního odpadu v době 
vánočních svátků bude proveden následovně:
Za pondělí 23.12.2019 bude proveden ná-
hradní svoz v sobotu 21.12.2019.
Za úterý 24.12.2019 bude proveden náhradní 
svoz v pondělí 23.12.2019.
Za středu 25.12.2019 bude proveden ná-
hradní svoz ve čtvrtek 26.12.2019.
26.12.2019 a 27.12.2019 bude proveden svoz 
beze změn.
Za středu 1.1.2020 bude proveden náhradní 
svoz ve čtvrtek 2.1.2020.
 
Podle ustanovení čl. 7 odst. 3 obecně závaz-
né vyhlášky města Nové Město na Moravě 
č. 4/2012 je vlastník svozové nádoby povi-
nen  zajistit přistavení sběrných nádob ve 
večerních hodinách předchozího dne nebo 
v ranních hodinách svozového dne (nejpoz-
ději do 5:00) a úklid nejpozději ve večerních 
hodinách svozového dne.
Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu při-
stavena v daném termínu, bude vyvezena až 
při dalším řádném svozu.
 -kb-

Prodej ryb
Pátek 20.12. pouze sádky 12:00-16:00
Sobota 21.12.  sádky i náměstí 8:00-16:00 
Neděle 22.12.  sádky i náměstí 8:00-16:00
Pondělí 23.12. sádky i náměstí 8:00-16:00
Na konci Starého sídliště, ul. Výhledy, ve 
dnech 22. a 23. prosince od 9:00 do 16:00. 

Město nabízí k provozu bufet
Máte zájem provozovat občer-
stvení v nové Sportovní hale či u 
rybníka Koupaliště?  Město nabízí 
oba prostory k pronájmu.
Město v  současnosti buduje na ul. Tyršova 
v Novém Městě na Moravě Sportovní halu s tím, 
že v části přízemí objektu bude možnost provo-
zovat bufet (kavárnu) o celkové výměře 82,8 m2. 
Prostor kavárny bude vybaven potřebným ná-
bytkem a následujícími spotřebiči: 1x vestavná 
myčka na nádobí, 2x vestavená lednice o objemu 
80 litrů, 1x vestavný mrazák o objemu 80 litrů 
a 1x pokladna. Zároveň nabízí stánek vhodný 
k provozování občerstvení u Koupaliště o celkové 
výměře 12,5 m2. Prostor je možné vybavit pří-

vodem vody ze studny (dle prvotního rozboru je 
voda v kvalitě pitné vody) a el. energií. Současně 
je možné využívat sociální zařízení na blízkém 
pozemku. Prostor není vybaven potřebným ná-
bytkem ani žádnými spotřebiči. Pravidelné roz-
bory vody v legislativou požadovaných termínech 
a samotné vybavení prostor by byly plně v režii 
zájemce o pronájem prostor.

Pokud by měl někdo o některou z nabídek 
zájem, může reagovat písemně do 6.1.2020, v 
dopise by také měli zájemci specifikovat, jakou 
mají představu, včetně ceny nájmu. Obdržené 
žádosti město posoudí a následně rozhodne o 
způsobu provozování bufetu. 

Bližší informace o nabízené prostory poskytne 
Ing. R. Fila, tel. 723 190 997. -kb-

Situační plánek Koupaliště (vlevo) a bufetu ve Sportovní hale

Zloději řádí i o vánočních svátcích
Přibývá hlavně vloupání do chat. Policie radí, jak 
tomu zabránit.

Policisté z Krajského ředitelství policie Kraje Vy-
sočina budou během zimní sezony častěji kont-
rolovat chatové oblasti. Od minulého roku totiž 
stoupá počet vloupání. Od ledna do konce října 
došlo v Kraji Vysočina celkem k 83 případům 
vloupání, což je nárůst o 13 případů.

Objasňování této trestné činnosti je ale ve-
lice obtížné. Pachatelé využívají toho, že se 
v chatových oblastech pohybuje malé množství 
lidí, a to zejména v zimních měsících. Je zde malá 
pravděpodobnost, že by byli přistiženi svědky 
nebo že by je při krádeži někdo slyšel. Pacha-
telům také nahrává jistota snadného výdělku, 
protože v prostorách těchto objektů má téměř 
každý majitel uložené věci, které se dají snadno 
zpeněžit. Dopadení pachatelů také znesnadňuje 
skutečnost, že mnoho lidí poškození svého maje-
tku zjistí až po delší době.

Policisté doporučují objekt zabezpečit elek-
tronickým zabezpečením a mechanickými zá-
brannými prostředky, jako jsou například bez-
pečnostní zámky, mříže nebo uzamykatelné 
okenice. V zimních měsících je vhodné rekreační 
objekt nepravidelně navštěvovat. Stačí uklidit 
sníh, který v pachateli vzbudí dojem, že se někdo 
v objektu nachází. Na Žďársku bylo za období 
1.1.2019 – 31.10.2019 vyloupeno 29 rekreačních 
objektů. Pouze v 17 případech se podařilo pacha-
tele dopadnout. Celková škoda dosáhla 371 513  
korun.  -kb-
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Staré stromy vystřídají nové
Kaštany, které po desetiletí dotvářely atmosféru 
parku za kostelem na Vratislavově náměstí, už 
nestojí. Byly v horším stavu, než se předpokládalo.

Stromy byly pokáceny koncem listopadu. Před-
cházelo tomu mnoho diskuzí a zevrubný dendro-
logický výzkum, který měl zjistit zdravotní stav 
stromů. Už dlouho se hovořilo o tom, že nejsou 
v ideální kondici a hrozí, že pád větve nebo části 
stromu by mohl ohrozit kolemjdoucí. Výzkum, 
který na popud vedení města uskutečnila odborná 
brněnská firma, jen potvrdil tyto obavy.

 Stromy byly zejména kvůli vysokému věku 
a neodborným zásahům v minulosti prohnilé 
a měly narušenou statiku. Samotného kácení 
se ujali profesionální arboristé, stromy káceli 
takzvaným spouštěním. Strom se přitom řeže 
v podstatě shora dolů a jednotlivé kusy se spouští 
na laně. „Byl jsem překvapen, jak byly stromy 
poškozené,“ říká městský správce zeleně Zdeněk 
Krejčí, který na práce dohlížel. „Stromy se při 
spouštění větví celé klepaly a hrozilo, že se roz-
lomí. Nakonec jsme některé museli pokácet pří-
mo na silnici. Zastavili jsme provoz a vše dobře 
dopadlo. Stromy nenapáchaly žádnou škodu,“ 
dodává Krejčí. K zemi šlo celkem jedenáct stro-
mů, většinou kaštany, jeden strom byl pokácen 
také před katolickým kostelem. „Stromy měly 
uvnitř dutiny a hnilobu. Když jsme se podívali 
dovnitř, zjistili jsme, že byly ještě v horším stavu. 
Hniloba u některých stromů šla zprostředka, pro-
tože v minulosti se u nich neodborně odstranily 
některé větve, a takový strom pak byl opravdu 
velmi křehký.“ Stromy v parku, který byl vybu-
dován na počest císaře Františka Josefa, rostly 
od roku 1885 a byly pro centrum města typické. 
I proto se město rozhodlo nahradit je novými. 
Byly tu vysazeny opět kaštany, které ale budou 

odolnější proti klíněnce (parazit stromů, který 
napadá listy).  

Práce ale budou v parku pokračovat i příští rok. 
To budou pokáceny kaštany na straně parku u 
Horácké galerie, kde je obdobný problém. I tady 
ale budou nahrazeny novými. O nově vysazené 
stromy se bude specializovaná firma starat pět let, 
aby zajistila jejich přežití a dobrý růst. 

 -kb-

Udělejte dobrý vánoční skutek
Roste zájem o služby Domácího 
hospice Vysočina a ten potřebuje 
podporu. 
„Příjmy od pojišťoven  pokryjí asi 25  procent 
nákladů, dále získáváme dotace od kraje, mi-
nisterstva a obcí, ale ještě zhruba dva miliony 
korun ročně musíme dokrývat z peněžních darů 
od firem a jednotlivců. Bez podpory drobných 
dárců by bylo naše fungování komplikované,“ 
vysvětluje ředitel hospice Petr Hladík.

Organizace se nyní personálně i technicky vy-
rovnává s velkým nárůstem zájmu o jeho služby. 
„Loni jsme do konce října měli na Žďársku 96 
pacientů, letos za stejné období máme 128 pa-
cientů. Denně pečujeme průměrně o dvacet osob. 
Je nezbytné udržet kvalitu našich služeb, proto 
navyšujeme počty zdravotních sester, potřebuje-
me také zaměstnat dalšího lékaře,“ popisuje ak-
tuální starosti organizace její ředitel. „Zájem nás 
samozřejmě velmi těší. Povědomí o možnostech 
kvalitního závěru života v domácím prostředí se 
zvětšuje. Je dobře, že stále více lidí může dožít 
doma tak, jak si to přejí.“

Hospic organizuje řadu akcí, prostřednictvím 
kterých se snaží podporu veřejnosti získat. Jsou 

to různé benefiční akce, jako běhy pro hospic, 
koncerty, výstavy a informační kampaně. „Velkou 
oporou jsou nám také dobrovolníci, kteří na-
příklad uspořádají sportovní nebo kulturní akci 
a její výtěžek pak věnují ve prospěch hospice. 
Máme radost i z nezištné podpory populárních 
osobností, například horolezce Radka Jaroše 
nebo rychlobruslařské šampionky Martiny Sáb-
líkové, která se stala patronkou projektu dětské 
paliativní péče,“ dodal Petr Hladík.

Veřejnost může Domácí hospic Vysočina pod-
pořit také prostřednictvím webu Darujme.cz, 
kde je možné přispět do sbírky Darujte den pro 
hospic: www.darujme.cz/vyzva/1200854.

 -kb-

Advent v Městských 
lázních
- dárkové poukazy a vánoční certifikáty
- masáže, sauny, zážitkové koupele
- horké nápoje, káva, míchané nápoje, ob-
čerstvení
V listopadu a prosinci analýza stavby těla, zá-
kladní výživová doporučení a doporučení po-
hybové aktivity zdarma – rezervace u obsluhy 
wellness – tel.: 566 598 852, 727 950 636
Od listopadu každý čtvrtek od 16:30 běžecká 
škola ve fitness
24. 12. Štědrý den zavřeno
25. 12. Boží hod vánoční otevřeno od 14:00
31. 12. Silvestr otevřeno do 17:00
1. 1. Nový rok zavřeno
Od 6. 1. 2020 Běžná otevírací doba

K Club vás zve
Beseda s Táňou z Poradny výživy Wážka, 
s ochutnávkou.  Vstupné 90 Kč, rezervace 
nutná.  A také koncert, bude rock´n roll bej-
by! Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na 
místě
13. 12. od 17:00 - Listování - Losos v kaluži, 
vstupné 80,- v předprodeji, 100 Kč na místě
27. 12. od 21:00- Letrourou - rock´n´roll 
bejby koncert, vstupné 100 Kč
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Stavba nové Orlovny je v plném proudu
Od letošních prázdnin nastal ruch 
na louce vedle silnice do Pohledce, 
na ulici Soškově. Zahájili jsme zde 
stavbu nové Orlovny. 

Je to výsledek zhruba desetiletého úsilí vedení 
jednoty o výstavbu spolkového objektu pro po-
třeby jednoty Orla v NMNM. Orlovna by měla 
poskytnout prostory v nové herně o rozměrech 
10×12×6 m se šatnami a sociálním zázemím, 
klubovně 50 m2 pro zhruba 30 osob, podkrovní 
místnosti 40 m2 a do budoucna by měla sloužit 
také jako zázemí pro aktivity venkovní, mj. i pro 
připravované hřiště 20x40 m s umělým povrchem 
a multifunkčním využitím. Poslouží rovněž jako 
důstojné formální sídlo jednoty.

Stavba s rozpočtem více než 13 mil. korun je 
financována z vlastních zdrojů jednoty, investiční 
dotace MŠMT a města NMNM, jedná se i o pod-
poře KÚ Kraje Vysočina. Všechny zúčastněné 
strany očekávají, že nový objekt rozšíří vhodné 
kapacity pro sportovní a společenský život ve 
městě. Nejvíce se na hotovou stavbu těší samot-
ní členové Orla. V  roce 2020  oslaví jednota 
v NMNM 100 let od svého založení, je tedy již 
nezpochybnitelnou součástí historie města. 

Stavba by měla být dokončena do poloviny 

roku 2020 s  předpokladem plného rozjezdu 
provozu začátkem školního roku v září. Budeme 
rádi, pokud bude Orlovna využívána nejen čle-
ny jednoty, ale i jinými zájmovými skupinami či 
spolky a kluby. Přemýšlejte již dnes, k čemu by se 
dal nový objekt využívat, např. pro cvičení malých 
skupin, stolní tenis, maminky s dětmi, besedy či 
promítání, klubová vystoupení, školení, spolkové 
či firemní oslavy apod. Můžeme se pak v nové 
Orlovně společně potkávat. Těšíme se na vás!

 Břetislav Wurzel

Město má nový dřevěný betlém
Slaměný betlém nahradí dřevěný 
z dílny sochaře Patrika Vlčka. Po-
díleli se na něm i žáci SOŠ. 

Dřevěný betlém je asi největší novinkou letošní-
ho adventu. Město jím nahradilo starý slaměný, 

který stával na Vratislavově náměstí a později 
také za katolickým kostelem. Jeho výrobu si vzal 
na starosti sochař a restaurátor Patrik Vlček. Ne-
pracuje na něm ale zdaleka sám. Do práce zapojil 
učně ze SOŠ Nové Město na Moravě. „S místními 
studenty jsem pracoval už dříve v rámci několika 
seminářů. Při uvažování nad touto zakázkou mě 
napadlo zapojit je. Škola i město souhlasily. Hez-
ké je zejména to, že mám od dětí rychlou zpětnou 
reakci a poznám, jestli se jim to líbí, nebo ne,“ 
vysvětluje Vlček. Podle svých slov ho nasazení 
studentů překvapilo. „V momentě, kdy se práce 
rozjede a vznikne tvůrčí prostředí, tak je vidět, že 
je to baví. Velkou pochvalu ale zasluhuje zejména 
jejich mistr pan Šikula,“ říká Vlček. 

Betlém bude mít podobu trojdílného oltáře, 
který bývá ve středověkých kostelích. I pro-
to bude možné dvě krajní křídla zaklapnout a 
betlém uzavřít. „Svatá rodina je podle návrhu, 
který připomíná gotický oltář. Není figurální, 
ale kompaktní, reliéfní. Jedna rodina, jeden tvar. 
Materiál je lípa a smrk a koncepčně vychází z 
práce mého otce Miloše Vlčka,“ dodává sochař. 

V následujících letech by se mohli do výroby 
novoměstského betlému postupně zapojovat žáci 

základních škol, DDM (např. pořádání letních 
táborů se sochařským zaměřením) i veřejnost 
(sochařské sympozium apod.). Během dalších let 
by se tak betlém postupně „rozrůstal“ o další po-
stavy, zvířátka aj. Schrána se po skončení adventu 
uzavře a bude přemístěna do Horáckého muzea.

 -kb-

Mateřské centrum Lístek 
 Pondělky 2., 9., 16. otevřené herny s volným 
programem od 9:00, vstupné 20 Kč
Úterky s různorodým programem od 9:30, 
vstupné 50 Kč
3.12. Hrajeme si
10.12. Keramika
17.12. Hrajeme si
Kontakt Zora Janebová, mobil 606 056 225, 
e-mail ddm.asistent@nmnm.cz.

Místní organizace Svazu 
tělesně postižených
pořádá členský klub se slavnostním ukon-
čením letošního roku s vánoční náladou. 
Všichni členové jsou srdečně zváni.
Akce se koná 11.12.2019 od 16.30 do 18.00 
hodin v KD- klubovna č.2.

 Předsednictvo a výbor MO STP

Studenti SOŠ pomáhají při výrobě podstavce.

Příští uzávěrka Novoměstska je 15. 12.  
Své tipy posílejte na zpravodaj@nmnm.cz.
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Ragbisté si věří: Mohli jsme být první

Novoměstští Titáni mile překvapili svým dobrým 
umístěním v ragbyovém Českém poháru. Co stojí 
za jejich úspěchem a proč se rozhodli pro sedmič-
kové ragby? Mluvili jsme s jejich vedoucím Honzou 
Novotným. 

Zdá se, že letošní sezonu se vám podařilo ko-
nečně překročit svůj stín. Titáni začínají mít 
výsledky, je to tak?
Rozhodně ano. Letos jsme hráli Český pohár 
v sedmičkovém ragby, kde jsme skončili třetí 

z dvanácti týmů. Přitom jsme do poslední chvíle 
bojovali o první místo. První dva týmy měly 70 
bodů, rozhodovalo vzájemné skóre, my jsme 
měli 69 bodů. Vítězný tým Sedlčan jsme přitom 
během posledního turnaje dokázali i porazit. 

To musíte být spokojený. Je to víc, než jste 
čekal?
Došlo nám, že asi ještě dlouho nebudeme mít 
hráčů tolik, abychom mohli dát dohromady 
plnohodnotný patnáctkový tým, který by byl 
schopný konkurovat celkům z Prahy, Brna a 
dalších velkých měst.  Zaměřili jsme se proto na 
sedmičkové ragby a vyplatilo se to. Trénujeme 
více individuální dovednosti, zimní příprava 
na sezonu 2019 byla zcela podřízena sedmič-
kovému stylu hraní a díky tomu jsme tréninkové 
jednotky dokázali zúročit v sezoně.

Jak se liší příprava na sedmičkové ragby, je to 
velký rozdíl?
Poměrně ano. Zejména z taktického hlediska. 
Ale i v technice jsme se museli více zaměřit na 
rychlost, běžecký trénink, delší a kvalitnější při-
hrávky a lepší techniku skládek. Když nesložíte 

útočníka v patnáctkovém ragby, není to konec svě-
ta a může vás zastoupit někdo ze 14 spoluhráčů. 
V sedmičkovém ragby je to pro soupeře téměř 
jistá pětka, protože na hřišti, které je stejně velké,  
je vás polovina. No a ukazuje se, že jsme se vy-
dali správnou cestou. Fyzicky a rychlostně jsme 
dokázali přehrát i mnohem zkušenější týmy. 

V čem jsou sedmičky tak zajímavé?
Je to olympijský sport, na turnaji se představí tře-
ba deset týmů a hra má dvakrát deset minut. Pro 
diváky, kteří na ragby nejsou tak zvyklí, je to atrak-
tivnější podívaná. Řekl bych, že je to zajímavější 
i pro sponzory. 

Jaké máte ambice na příští sezonu?
Chceme být ještě lepší. Po celý rok jsme cílevědomě 
pracovali a šli si pro výhru. To, že jsme skončili 
třetí, bylo podle mého názoru tím, že v srpnu jsme 
se zúčastnili několika náročných zápasů, které byly 
mimo soutěž a které nás hodně vysílily. Poslední 
dva podzimní turnaje jsme už proto nezvládli. 
Kdybychom tam dokázali hrát, jak jsme zvyklí, 
byli bychom první.  
 -kb-

Nové výzvy Radka Jaroše

Radek Jaroš se jako majitel Koruny světa a Ko-
runy Himálaje nesmazatelně zapsal do sportovní 
historie. Co bude dělat dál?

Výstupem na nejvyšší vrchol Afriky jste dosáhl 
Koruny světa. Zároveň jste držitelem Koruny 
Himálaje. Kolik je na světě takových lidí?
Pokud jde o Korunu Himálaje, byl jsem teprve 
patnáctý na světě, kdo je vylezl bez podpory 
kyslíkových přístrojů, ale i výškových nosičů. 
Korunu světa jsem údajně dokončil jako šestý 
Čech. Kombinaci obou takto dosažených vrcho-
lů má podle všeho přede mnou pouze legendární 
Reinhold Messner. Takže jsem druhý na světě.

Co pro vás bylo zlomové? Kdy jste si řekl, 
že život zasvětíte horolezectví?
Těch bodů zlomu bylo samozřejmě víc. Ale 
pravděpodobně nejdůležitější bylo utlumení 
mé činnosti ve stavební firmě HCS Nové Město 
na Moravě. Jsem zde společníkem doposud. 
Ale během přípravy na Kanchenjungu v roce 
2002, kdy jsem v poslední fázi před odjezdem 
byl téměř nonstop dva měsíce na stavbě opravy 
kotle výtopny ve Zlíně, jsem pochopil, že takhle 
se fyzicky, ale i organizačně připravovat nejde. 
Od té doby jsem „profesionální“ horolezec. 
Všechno okolo dá tolik práce, že občas ze sran-
dy říkám, že od doby, kdy jsem profesionální 
horolezec, nemám čas na lezení.

Jaké jste měl pocity a na co jste myslel, když 
jste sestupoval dolů z Kilimandžára, nejvyšší 
hory Afriky?
Na vrcholu nás bylo 21. Dělal jsem vůdce sku-
pině a jsem rád, že vystoupili všichni. Takže 
oslava nahoře byla pěkný chaos. Dolů jsem 
ale sestupoval sám a v okamžiku, když jsem 
opouštěl vrchol, mně najednou vyhrkly slzy. 
Vzpomněl jsem si na tátu, který mě tím, jak 
jsme spolu chodili na hory, k horolezectví, i 
když nechtíc, přivedl. Myslím, že by byl hrdý, a 
mrzí mě, že se toho nedožil. Sám byl obrovský 
sportovec.

Jako horolezec máte obrovské know-how a 
jistě také vliv. Jak s tím teď naložíte?
To se samozřejmě ještě uvidí. Cestou k mým vr-
cholům mě podporovala spousta lidí. Vím a jsem 
rád, že jsem mohl být motivací a snad i vzorem 
dalším, nejen horolezcům. Snažím se páchat v 
rámci svých možností dobro. I když je sranda, 
že v okamžiku, kdy se člověk k něčemu například 
v politice vyjádří, ihned je terčem negace a po-
mluv. Přitom právě cesty do celého světa člověku 
otevřou oči a dokáže porovnávat. Téměř nikde na 
světě se nežije tak dobře jako u nás. A přitom se 
tady spousta lidí mračí a neustále jsou nasraní. 
Chybí nám sebevědomí, hrdost a úsměv na rtech.

Co dělá jeden z nejlepších horolezců na světě, 
když už na ty nejvyšší hory vylezl?
Hor je nekonečné množství, takže i nekonečné 
množství možností. Stejně tak spousta práce. 
Pracujeme na filmu, vydal jsem novou knihu s 
názvem Severní polokoule naší koule, stejně tak 
kalendáře na rok 2020. Pořádáme přednášky pro 
firmy i pro veřejnost. Rozhodně nemám čas se 
nudit. A když jsem byl na Velikonočním ostrově, 
vystoupil jsem na jeho nejvyšší vrchol. Následně 
jsem zjistil, že jde o dvanáctý nejvyšší vrchol svě-
ta, co se týká izolovanosti. Což znamená, že před 
ním je ještě 11 vyšších. Že by nový cíl? -kb-
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Novoměstsko ve fotografiích: : 
Jak jsme slavili 30 let od sametové revoluce a 17. listopadu

Portimo chystá v prosinci benefiční koncert
Ředitel Portima Tomáš Pospíšil má za sebou další 
rok vyplněný pomocí potřebným z Nového Města 
a okolí. Jak se práce  Portimu daří a co chystá 
nového?

Podařila se benefice Na jedné lodi?
Myslím si, že ano. Opět nás navštívilo kolem 
900 lidí, což vnímám pozitivně. Na divadelní 
hru „Máma říkala, že bych neměla“ od Komorní 
činohry Praha jsme měli rovněž dobré ohlasy, 
ačkoliv její děj byl dramatický a vybízel lidi k za-
myšlení. Díky všem, kteří přišli, jsme získali 50 
tisíc korun, které podpoří naši činnost. 

Kdo se podílí na programu? 
Máme tým složený ze zaměstnanců a dobrovolní-
ků, který se téměř s ročním předstihem pravidelně 
schází, sestavuje a vymýšlí celý benefiční 
program.  

Naposledy jsme spolu hovořili, když jste na-
stupoval na pozici ředitele. Co se od té doby 
změnilo?
Stále se něco mění. Například jsme přemístili a 
rozšířili sociálně aktivizační službu pro rodiny 
s dětmi na Polikliniku v Novém Městě na Moravě. 
Posílili jsme také vozový park, který je pro naše 

terénní sociální služby nezbytný. 

Co je v Portimu nového a na co kladete důraz?
V základu je pro mě důležitá profesionalita a kva-
lita služeb, a tím i orientace na naše uživatele. 
Hledáme nové možnosti a příležitosti. Aktuálně 
se snažíme zajistit službu pro osoby se zdravot-
ním postižením, která bude provázet tyto lidi při 
společenském uplatnění. 

Jak se daří spolupráce s městem? Dělá vedení 
města dost pro lidi, kteří potřebují pomoci?
S  městem spolupracujeme v  zájmu našich 
uživatelů. Jde vlastně o místní občany. Město 
je vstřícné a vždy společně hledáme optimální 
řešení vztahující se k sociální problematice. Námi 
poskytované sociální služby a programy Portimo 
jsou finančně podporovány z prostředků města 
Nového Města na Moravě.

Další benefici chystáte na začátek prosince. 
Co to bude?
Chceme o sobě dát více vědět, a tak letos nově 
připravujeme i adventní benefiční koncert Balady 
& Romance Rock for Portimo, který proběhne 8. 
prosince 2019 v Kulturním domě Nového Města 
na Moravě. Jde o smyčcový orchestr N.  Kyjovské-

ho při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem v netra-
dičním spojení s rockovou formací, na který vás 
tímto všechny rovněž zvu.

Podílí se na společenských aktivitách i uživatelé 
Portima?
Snažíme se o to. Uživatelé nízkoprahového za-
řízení pro děti a mládež EZOP v rámci akce „Čisté 
město“ v říjnu 2019 vyrazili do ulic a přilehlých 
částí a zákoutí Nového Města na Moravě, kde 
společně prošli naplánovanou trasu a sesbírali 
velké množství plastů, skleněných lahví a papí-
rů. Těší mě, že naši uživatelé EZOPu pomohli 
zkrášlit naše město.

Jak se těšíte na Vánoce? Jak je trávíte nejra-
ději?
Na Vánoce se vždy těším. Pro mě a mou rodinu 
to jsou svátky, kdy si uvědomujeme, jak velké 
štěstí máme, že jsme všichni spolu, jsme zdraví a 
můžeme se těšit z maličkostí. Vánoce trávíme jako 
většina Čechů. Jíme kapra a salát, zpíváme koledy 
a užíváme vánoční pohody. Pohodové vánoční 
svátky plné radosti přeji i vám všem.

 -kb-
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Ze života spolků Nového Města na Moravě
Tančírna speciál Lindy Hop
sobota 14. prosince 2019, Kulturní dům Nové 
Město na Moravě
Kurz swingového tance pro začátečníky i pokro-
čilé
Program kurzu:
14:00-15:30 kurz pro začátečníky (základy 
Lindy Hopu)
15:30-16:00 volný tanec na protančení (začá-
tečníci možnost individuálních konzultací s 
lektory, pokročilí samostatné roztančení)
16:00-19:00 kurz pro pokročilé, možnost 
pokračovat i pro začátečníky 
19:00-22:00 swingová tančírna (volný tanec, 

možnost přijít tančit i pro ty, kdo se neúčastnili 
kurzu)

Kurzovné 150 Kč na osobu, swingová tančírna 
50 Kč na osobu.
Informace a přihlášky na e-mailové adrese tom-
blazek@email.cz.

Lektoři už swingem propotili nespočet triček. 
Taneční zkušenosti sbírali od mezinárodních 
lektorů na festivalech a workshopech po celé 
Evropě. Jako taneční studenti se učili ve španěl-
ské Barceloně či francouzském Montpelliere. 

Nyní si neustále rozšiřují obzory doma, v 
pražské taneční škole Swing Busters. Nejra-
ději mají oba Lindy Hop. Velmi rádi však tančí 
i Collegiate Shag, St. Louise Shag, Charleston 
či Solo jazz. Na swingu milují jeho hravost a 
možnost kreativně propojovat všechny jeho 
rozmanité podoby. Oba vystupují s různými 
choreografiemi v rámci taneční skupiny Shag 
Busters. Zkušenosti mají i z natáčení, kdy se 
jako tanečníci podíleli na tvorbě seriálu První 
republika. Radost ze swingu a vše, co se stihli 
naučit, rádi předávají dále.  -kb-

Hana Neubauerová a Jana 
Papežová: O svobodě 
a odpovědnosti ve 
vzdělávání
středa 4. prosince 2019, 18:00 hodin, kulturní 
dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné
Waldorfská pedagogika oslavila letos v září 
100 let. Má co říct a nabídnout i dnešním 
lidem? Co o ní vlastně víme? Jaké jsou wal-
dorfské nebo také svobodné školy Rudolfa 
Steinera a pro koho jsou či nejsou určeny? 
Odpovědi  na tyto i na jiné otázky s vámi budou 
hledat  Hana Neubauerová a Jana Papežová, 
dlouholeté učitelky waldorfské mateřinkové 
třídy Studánka ze  Žďáru nad Sázavou. Nejsou 
sice zběhlé ve veřejných diskusích, ale protože 
mají rády výzvy a jako správné waldorfské 
učitelky se neustále zajímají o svět kolem sebe, 
přijdou rády.  A co vy?

Pavel Kocych: Cesta je 
cíl – beseda o severských 
mořských plavbách
čtvrtek 19. prosince 2019, 18:00 hodin, kul-
turní 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. 
A tak se plavím i já. Ne že by cesty po mořích 
byly jednodušší než cesty životem. Všude na 
nás číhají vlny, proudy a nečekaná překvapení. 
Je to má cesta poznání mého já. Pluji, vyhlížím 
obzor a čekám, co přinese další den. Pozoruji 
zapadající slunce, které se noří do vln. A če-
kám na modrý záblesk … jednou ho určitě 
uvidím. Tak si pojďme o moři povídat.“ 
Ing. arch. Pavel Kocych je architekt a scéno-
graf a v posledních letech čím dále více ná-
mořník. Na palubách plachetnic již strávil 
skoro dva roky svého života. Nejraději se plaví 
po odlehlejších evropských lokalitách, zejmé-
na na Baltu. Se svými posádkami objevuje sice 
již v minulosti objevené, ale pro něj nepoznané 
ostrovy a zátoky. Pokud je na pevnině, žije v 
Praze se svou rodinou a labradorem Jazzem 
Jamesonem. 

Besedy spolku Svět na jevišti Policie zasahuje
Dne 13.10. řešili strážníci oznámení o krádeži 
zboží v prodejně Penny. Po provedení všech 
nezbytných úkonů byla věc s pachatelem vy-
řešena na místě uložením pokuty.
V  nočních hodinách dne 13.10. řešili strážníci 
rušení nočního klidu na ul. Masarykova, kde 
před budovou hotelové ubytovny DUO sedě-
la skupina mladíků, kteří si pouštěli hudbu. 
Hlídkou byli upozorněni na pozdní noční dobu 
a stížnosti občanů. Hříšníci ihned hudbu ztišili 
a odešli z místa pryč. 
Ve večerních hodinách dne 19.10.bylo na žá-
dost PČR prováděno pátrání po nezletilé osobě, 
která se nevrátila domů. Za hodinu byla akce 
ukončena. Pohřešovaná osoba se sama vrátila 
domů. 
Dne 31.10. prováděli strážníci společně se 
členem SDH NMNM asistenci při zvedání 
muže,  který upadl v místě bydliště na zem a 
nemohl se dostat zpět do postele. Pacienta se 
podařilo uložit zpět na postel a vzhledem k 
tomu, že k žádnému zranění nedošlo, nebylo 
na místě potřeba lékařského ošetření. 
V ranních hodinách dne 4.10. a 25.10.2019 
prováděli strážníci měření rychlosti v NMNM 
a místních částech. Celkem bylo přistiženo 32 
řidičů, kteří překročili maximální povolenou 
rychlost v obci. Vše bude předáno správnímu 
orgánu k projednání.  
V měsíci říjnu řešili strážníci 10 případů ne-
oprávněného stání na vyhrazeném parkovišti. 
Proto opakovaně upozorňujeme řidiče, aby 
bedlivě sledovali dopravní značení. Odtažení 
vozidla společně s pokutou stojí řidiče nemalé 
finanční prostředky.   Městská policie

Máte zájem informovat veřejnost 
o činnosti vašeho spolku? Své 

texty můžete posílat na e-mail 
zpravodaj.nmnm.cz.
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Zimní sezona ve Vysočina Areně 
S prvním listopadovým víkendem byla ukončena 
letní sezona ve Vysočina Areně. Co to pro ná-
vštěvníky znamenalo? 
Po celý listopad byl vstup na stadion a na tratě 
omezen. Do Areny navážely kamiony materiál 
na stavbu tribun a dalšího potřebného zázemí. 
To bude pro návštěvníky k dispozici celou zimu 
až do velkého finále, kterým budou závody SP v 
biatlonu. Zimní sezona ve Vysočina Areně bude 
oficiálně zahájena 1. prosince a potrvá do 31. 
března příštího roku. Jakmile počasí dovolí a tep-
loty klesnou dlouhodobě k bodu mrazu, bude se 
areál měnit do bíla. Ze sněhového zásobníku se 
začne rozvážet na tratě sníh. Během několika 
dalších dní se již začnou podél tratí a především 

na stadionu chystat sněžná děla na zasněžení 
problémových míst a celého stadionu. Jakmile 
bude Arena zasněžena, budou tratě zpřístupněny 
také pro veřejnost. Rozpis provozu včetně hodin 
určených pro rekreační lyžování se zájemci do-
zví na adrese http://www.vysocina-arena.cz/cz/
kalendar-akci-a-provozni-doba.html. Nejbližší 
plánované akce jsou Štěpánské závody v běhu 
na lyžích, které se uskuteční 26. prosince. O dva 
dny později v termínu 28. - 30. prosince se budou 
konat závody Českého poháru v biatlonu dorostu 
a dospělých. Poslední den letošního roku bude 
patřit silvestrovskému večernímu lyžování. 
 -mah-

Z vysočinské hroudy až na světové finále
Je rozhodnuto! Studentkám novoměstského 
gymnázia se podařilo kvalifikovat na světové 
finále v přespolním běhu škol, které se příští rok 
uskuteční u sousedů na Slovensku. Naši stu-
denti byli v celé sérii závodů bezkonkurenční. 
V okrese ani v kraji nenašli jediného přemoži-
tele, a proto si zasloužili start na republikovém 
finále v přespolním běhu. Konalo se 17. října u 
Stříbrného rybníka nedaleko Hradce Králové. 
Chlapci urputně bojovali až do druhého kola. 
Bohužel udržet třetí závěrečné kolo v takovém 
tempu se jim nepodařilo a ve složení Adam Jirků, 
Tomáš Procházka, Lukáš Chrást, Jonáš Kabrda a 
Jan Hájek skončili na celkovém 7. místě. Děvčata 
nepustila do svých řad jedinou přemožitelku a 

obsadila prvních šest míst. Lenka Bártová, Iva 
Vránová, Veronika Tomášková, Karolína Šíp-
ková, Veronika Novotná a Veronika Střešňáková 
vybojovaly zlaté medaile a už teď se mohou těšit 
a připravovat na světové finále, které proběhne 
příští rok v dubnu na Štrbském plese. Tím také 
navázaly na úspěchy svých předchůdců. Repre-
zentantům novoměstského gymnázia se již 
čtyřikrát povedlo postoupit do finále pořádané-
ho organizací ISF (International school sport 
federation), a to v roce 1996 v Turecku (chlapci), 
v roce 2006 v Itálii (chlapci), v roce 2012 na Maltě 
(chlapci i dívky) a v roce 2014 v Izraeli (chlapci). 
 Petra Brychtová, -mah-

Výsledky tradičních běhů 
V areálu Koupaliště se konal podzimní zá-
vod v přespolním běhu. V kategorii žen se na 
stupních vítězů seřadily Alena Bojanovská, 
Patricie Šaclová a Aneta Vomelová. V muž-
ském poli zvítězil Petr Vitner před Petrem Zi-
molou a Zdeňkem Černým. Ostře sledovaný 
byl také závod v běhu na Kaplisko. Mezi žena-
mi neměla konkurenci Amálie Slonková, na 
2. místě doběhla Aneta Vomelová a 3. místo 
připadlo Leontýně Oravcové.  V mužském 
závodě dominoval Zdeněk Černý, za kterým 
finišovali Vojtěch Křepela a Jiří Brychta. 
Pořadatelé tímto děkují za podporu Novému 
Městu, Městským lázním a firmě Hettich.  
 -hub-, -mah-

Do Vysočina Areny míří dva Světové poháry 

Atraktivní nabídka dvou významných akcí svě-
tového formátu čeká ve Vysočina Areně na spor-
tovní příznivce v nadcházející zimní sezoně. Po 
čtyřleté přestávce se 18. a 19. ledna vrátí do Nové-

ho Města Světový pohár v běhu na lyžích. Poté se 
již bude k Novému Městu upínat pozornost všech 
biatlonových fanoušků, kteří budou mít možnost 
vidět elitu nejlepších ve Světovém poháru od 5. 
do 8. března 2020. Do Nového Města zavítá Svě-
tový pohár v běhu na lyžích už po jedenadvacáté. 
Tímto počtem se může pochlubit jen několik málo 
evropských zimních středisek. Dlouholetá tradice 
se datuje už od roku 1981. Několikrát bylo Nové 
Město i zastávkou seriálu Tour de Ski. „Divákům 
nabídneme kompletní naši současnou repre-
zentaci. A hlavně největší světové hvězdy, z nichž 
některé v naší zemi ještě neměli fanoušci možnost 
vidět. Půjde o jeden z vrcholů nadcházející zimní 
sezony v České republice,” uvedl při pracovní 
schůzce v Novém Městě sportovní ředitel úseku 
běhu na lyžích Lukáš Sacher. Dva individuální 
závody ve dvou dnech slibují přitažlivou podí-
vanou. V sobotu 18. ledna poběží ženy klasickou 

technikou 10 km a muži 15 km. O den později 
jsou na programu na stejných délkách tratí stí-
hací závody. Velkému zájmu fanoušků se podle 
signálů z předprodeje vstupenek těší čtyřdenní 
biatlonový program, který začne ve čtvrtek 5. 
března v 17:35 sprintem žen. O den později si 
od 17:30 změří síly ve sprintu muži, v sobotu 
7. března ve 14:00 a v 17:00 jsou na programu 
štafetové závody žen a mužů a tečku za bohatou 
biatlonovou nabídkou udělají v neděli 8. března v 
11:45 a 13:45 závody s hromadným startem žen 
a mužů. Bližší informace nejen k těmto dvěma 
vrcholným akcím zimní sezony, ale i k dalším 
závodům najdete na internetových stránkách 
Vysočina Areny.             -mah-
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Vydařený rok Jiřího Žáka 
V sobotu 9. listopadu se v Úpici v Krkonoších 
uskutečnilo slavnostní zakončení 34. ročníku 
Českého poháru v bězích do vrchu. V abso-
lutním pořadí v kategorii mužů skončil na 
3. místě novoměstský běžec Jiří Žák. Vítě-
zem podniku se stal prostějovský závodník 
Pavel Dvořák, 2. místo vybojoval František 
Vagenknecht z Jičína, který ovládl také ve-
teránskou kategorii Masters. Na paty mu 
však šlapal Jiří Žák, který si tak připsal druhé 
ocenění v náročné a dlouhé sezoně. ,,Skončit 
v absolutním pořadí na 3. místě považuji za 
dobrý výsledek. Více si však cením 7. místa 
z letošního mistrovství Evropy Masters, kde 
jsem byl z českých reprezentantů nejrychlejší 
a v týmovém závodě jsme skončili na skvělém 
2. místě. Nestačili jsme pouze na německé 
závodníky,“ zhodnotil své letošní vystoupení 
Jiří Žák.  -mah-

Poklona od biatlonové hvězdy 
S redaktory České televize hovořila světová star 
biatlonu Nor Johannes Thingnes Bö. 
Ten v minulé sezoně ukončil sedmiletou nadvlá-
du Martina Fourcada nad Světovým pohárem 
v biatlonu. V rozhovoru padla také otázka na 
závody Světového poháru v Novém Městě na 
Moravě. A šestadvacetiletý rychlík rozhodně 
nešetřil slovy chvály. V interview uvedl, že Vy-
sočinu Arenu považuje za nejlepší místo pro 
závody. „Nové Město by mělo být ve Světovém 
poháru každý rok. Fanoušci jsou skvělí, trasa 
je obtížná, je to tam prostě výborné. Pokud by 
se našly peníze, bylo by dobré, kdyby se tribuny 
ještě zvětšily a bylo ještě více místa pro fanoušky, 
přišlo by jich mnohem víc,“ odpověděl jeden 
z největších favoritů nové sezony. Celý rozhovor 

si můžete přečíst na webu www.sport.ceskate-
levize.cz.  -mah-

Podzimní sezona přípravek 
Podzimní část sezony mají za sebou hráči, trenéři i 
rodiče dětí fotbalových přípravek. Fotbalové naděje 
stihly odehrát celkem 14 zápasů. 
K tomu je třeba připočítat tréninkový turnaj či 
sportovní den pro mateřské školky. Výsledky 
přitom nejsou až tak důležité. V nejmladších 
kategoriích se nevedou tabulky. Podstatné 
bylo, že se všechny děti dostaly na hřiště a mají 
radost ze hry. K tomu svědomitě trénují a víc 
než dobře reprezentují klub. Poděkování si za-
slouží také jejich rodiče, kteří fandí, podporují 
chod kabiny a spolupracují s trenéry. Vyzdvi-
hnout je třeba i práci všech trenérů, kteří se 
věnují dětem, a společně tak pilují fotbalové 
dovednosti. Školičku vedou Ondřej Vícha, Petr 
Kozár a Marek Bobula. Mladší přípravka válí 
pod vedením Jiřího Mičky, Martina Sokolíčka a 
Jana Follprechta. Starší přípravka dělá pokroky 

díky Vladimíru Jelínkovi, Tomáši Novotnému a 
Rosťovi Novotnému.            -mah-

Florbalisté v čele Ligy 
Vysočiny, mladé naděje  
v televizi
Mužský florbalový tým už má za sebou třetinu 
zápasů a vede si na výbornou. Šest zápasů 
vyhráli,  jednou remizovali, když doháněli 
úvodní manko 0:5 a jednou těsně prohrá-
li 6:8 se sousedním Žďárem. Celkových 19 
bodů a skóre 54:33 je drží na první příčce 
soutěže. Důležitý byl turnaj, jenž se odehrál 
24. listopadu (po uzávěrce Novoměstska) 
a ve kterém naši florbalisté bojovali o čelo 
s dotírajícími konkurenty ze Žďáru a Svět-
lé. Dorost pod hlavičkou sousedního Žďáru 
dokázal v 1. lize porazit silné týmy Bulldogs 
Brno a Okříšky. K oporám týmu se řadí Mar-
tin Kršek a Lukáš Hudeček. V Orelské lize 
dorostenci odehráli zatím jen dvě utkání, kte-
rá obě zvládli, a po zásluze vévodí své divizi. 
Starší žáci již odehráli 15 zápasů a patří jim 
prozatímní 9. místo v osmnáctičlenné tabul-
ce. Herní projev týmu se zápas od zápasu 
zlepšuje, již se tak neopakují hloupé chyby 
z úvodu sezony. Své zápasy mají za sebou i 
mladší žáci, elévové a přípravka. Elévové se 
dokonce dostali do vysílání České televize, a 
to do pořadu Zprávičky, který byl odvysílán 
na dětském programu ČT Déčko.  
 -tom-, -mah-

Podzimní jízdu zakončili fotbalisté na 9. místě 
V klidném středu tabulky Moravskoslezské fot-
balové ligy přezimují novoměstští fotbalisté. Po 
17 kolech jim patří s 25 body 9. místo. 
Na podzim sedmkrát vyhráli, šestkrát odešli po-
raženi a připsali si čtyři remízy. Skóre mají 20:18. 
Z posledních odehraných zápasů je třeba vyzdvi-
hnout výkon proti půlmistrovi z Blanska, který 
se netají postupovými ambicemi. V závěrečném 
utkání jej před domácími fanoušky porazili 2:1. 
Gólově se prosadil kanonýr Tomáš Duba a Radek 
Matulka. „Musím kluky pochválit, nechali na 
hřišti všechny své síly. Úkol jsme splnili, byla 
to důstojná rozlučka. Poděkování patří všem 
fanouškům, kteří nás hnali za vítězstvím,“ po-
znamenal k výkonu trenér Vrchoviny Richard 

Zeman. Na 5. místo v tabulce přitom tým ztrácí 
pouhé čtyři body. Za sebou nechal i rivala z Velké-
ho Meziříčí, který se krčí na 11. místě. „Splnili 
jsme cíl a jsme v klidných vodách. V letní pře-
stávce jsem apeloval, že cesta k bodovým ziskům 
povede skrz pevnou defenzivu. Oproti loňským 
podzimním 31 gólům jsme teď inkasovali jen 
osmnáctkrát, takže i v tomto směru vidím výrazné 
zlepšení. Rezervy jsme měli v domácím prostředí, 
které jsme však nahrazovali nečekanými zisky 
z hřišť soupeřů,“ zhodnotil podzimní vystoupení 
lodivod Zeman. Vedle desetigólového útočníka 
Tomáše Duby tým táhly výkony gólmana Petra 
Šmída, který v sedmi zápasech udržel čisté konto. 
 -mah-
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 15.10. Vendula Benešová
 19.10.  Jakub Šindelka
 23.10. Klára Kačírková
 26.10. Jan Djačuk
 1.11. Vilém Začal
 4.11. Adrian Hanych
 5.11. Adam Nechvátal
 6.11. Lucie Lamplotová
jubilanti
 5.12. Olga Jelénková 89 let
 12.12. Ludmila Bednářová 87 let
 12.12. Petr Libra 75 let
 13.12. Josef Petr 75 let
 14.12. Olga Hamáková 75 let
 15.12. Božena Ptaszková 85 let
 17.12. Františka Vlachová 97 let
 21.12. Marie Kučerová 89 let
 25.12. Eva Brychtová 85 let
 25.12. Alena Jančíková 80 let
 25.12. František Vinduška 89 let
 31.12. Františka Zelená 88 let
manželství
 12.10. Michaela Houdková, František Zdražil
 2.11. Kristýna Macháčková, Ondřej Polák
úmrtí
 15.10. František Dvořák (NMNM, 1936)
 15.10. Jaroslav Příhoda (Rokytno, 1929)
 17.10. Eva Slámová (NMNM, 1936)
 22.10. Pavel Gerlich (Nová Ves, 1947)
 29.10. Jan Ligmajer (Pohledec, 1965)
 30.10. Bohuslav Pulgret (NMNM, 1931)
 1.11. Jiřina Fajmonová (Krásné, 1929)
 1.11. Jana Kabelková (NMNM, 1942)
 4.11. Jaroslava Holemářová (Hlinné, 1930)
 4.11. Josef Bukáček (Daňkovice, 1962)
 5.11. Miroslav Šedý (Kadov, 1963)
 7.11. Josef Němec (NMNM, 1951)
 10.11. Růžena Šebková (NMNM, 1944)
 12.11. Tarsila Koudelová (NMNM, 1933)
 13.11. Božena Michková (Nová Ves, 1932)
 13.11. Ladislav Apolín (NMNM, 1937)

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jan Štursa - Akty
Sochařské akty novoměstského rodáka.
Od portrétu k monumentu
Nová sochařská expozice ze sbírek Horácké 
galerie prezentuje klasicizující linii českého so-
chařství v návaznosti na expozice z děl J. Štursy 
a V. Makovského. Ve výběru jsou vystavena díla 
J.Mařatky, K. Pokorného, F. Hořavy a V. Žaluda.
Josef Klimeš - Rovnováha (dlouhodobá expozice)
Expozice je příspěvkem Horácké galerie k výročí 
17. listopadu.
NOVĚ OTEVŘENO:
Jan Kafka - Horácko a Podhorácko aneb Moje srdeční 
záležitost (do 2.2.2020)
Výstava představuje J. Kafku jako fotografa se 
širokým záběrem, který do hlavní role svých 
snímků staví předměty, místa nebo pohledy, vedle 
kterých bychom často prošli bez většího zájmu.  
Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka 
(do 19.1.2020)
Výstava představuje tvorbu od ilustrací, komiksů, 
koláží až po volnou tvorbu.
Patchwork je vášeň (barvy, tvary, detail) 
(5.-22.12.2019)
Prodejní výstava novom. Patchwork clubu.
AKCE:
čtvrtek 5. prosince 2019 od 14 do 18 hodin
Mikulášské čertohrátky
Setkání s pekelníky v Horácké galerii a nebeský 
prostor s mikulášskou nadílkou v Horáckém mu-
zeu. Vstupné dobrovolné.
pátek 13. prosince 2019 v 17 hodin
Vysočina Filmová: Beseda s animátorem Bohumírem 
Novákem
Posezení s loutkami a animovanými filmy ama-
térského animátora. Budou promítány krátké 
animované filmy nejen pro děti, ale  i pro jejich 
rodiče a prarodiče. Těšíme se v pátek 13. prosince 
2019 v 17 hodin v zámeckém podkroví. Vstupné 
je 80 Kč, snížené 40 Kč pro děti a seniory.
neděle 15. prosince 2019 v 16 hodin
Brněnský orchestr lidových nástrojů
Český rozhlas, Nemocnice Nové Město na Mo-
ravě a Horácká galerie vás zvou na adventní 
koncert, jehož kompletní výtěžek poslouží k ná-
kupu vybavení oddělení dlouhodobě nemocných 
Nemocnice NMNM. Vstupné 99 Kč.
úterý 17. prosince 2019 od 14 do 20 hodin
Patchworkový workshop - technika půlených čtverců
Dvouhodinový workshop, během kterého si 
ušijete základ vánočního prostírání. Hlásit se 
můžete přes webové stránky HG nebo přes e-
mail: kulkova@horackagalerie.cz, cena 150 Kč.
pátek 27. prosince 2019 v 19 hodin
ARTkino HG: Nabarvené ptáče (2019) + komentář 
Miloše Zabloudila
Česko/Slovensko/Ukrajina 2019, drama, origi-
nální verze s českými titulky, 169 min., nevhodný 
do 15 let, cena 80 Kč.

Stomatologická pohotovost

Blahopřání

Klub seniorů
7.12. Zájezd do Jindřichova Hradce
Adventní program na zámku, Krýzovy jeslič-
ky, vánoční trh. Odjezd od nádraží v 7:00, od 
Jednoty v 7:05. Cena pro členy Klubu seniorů 
a ZTP 250 Kč, hosté 350 Kč. Přihlášky u paní 
Topinkové, tel. 774 511 236.
9.12. Hudební vzpomínky a návraty - předvánoční od-
poledne s hudbou 
Hrají L. Urban, B. Bajer - housle, L. Bartoš j. h. 
ZUŠ - piano. Jídelna DPS 15-17 hod.
16.12. Beseda o Indii - zážitky pana Černého
Jídelna DPS 15-17 hod.

Velké poděkování posíláme touto cestou Domá-
címu hospici Vysočina, který se staral o naši 
maminku Věru Stojkovičovou při jejím těžkém 
boji se zákeřnou nemocí. Velice děkujeme všem 
zaměstnancům v čele s prim. MUDr. Svobodou 
za příkladnou a laskavou péči, kterou jste jí vě-
novali v nejtěžších chvílích její poslední cesty.
Za zarmoucenou rodinu manžel Jan Stojkovič, 
dcery a synové

Poděkování

1.12.2019 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár n. Sáz., 566 642 545
7.12.2019 MUDr. Andrea Stalmachová
Vír 201, 605 151 774
8.12.2019 MDDr. Lenka Filipová
Žďárská 73, NMNM, 566 618 060
14.12.2019 MUDr. Petr Filla
Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
15.12.2019 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMNM, 566 616 904
21.12.2019 MUDr. Jiřina Foltanová
U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
22.12.2019 Lékař stomatolog Fiodor Gonchar
Dům zdraví, Velké Meziříčí, 728 638 632   
24.12.2019 MDDr. Radka Prouzová
Radostín nad Oslavou 71, 799 505 925
25.12.2019 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár n. Sáz., 566 642 545
26.12.2019 MDDr. Jiří Simon
Studentská 1697/7, Žďár n. Sáz., 603 298 447
28.12.2019 MUDr. Marie Havlíčková
nám. Republiky 63, Žďár n. Sáz., 774 084 064
29.12.2019 MUDr. Michaela Kaletová
Strážek 80, 566 567 332

Aktuální rozpis: www.nnm.cz

Dne 22.11.2019 si připomněli zlatou svat-
bu manželé Marie a Josef Koutní z Maršovic. 
Ano, dávno zdá se, ale důkazem Vaší lásky je to, že 
jste stále spolu. Vám patří srdečná gratulace, sr-
dečné díky za to, co jste společně dokázali. Přejeme 
vám, co nejvíce zdraví a elánu.Blahopřeje rodina. 

Děkujeme členům Osadního výboru v Maršovi-
cích za zorganizování setkání seniorů, které 
se konalo 20. října 2019 na Maršovské rychtě.
Všem zúčastněným se posezení velice líbilo.
Za všechny přítomné Josef Koutný
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Minibazar

Vzpomínky

Prodám starožitný sekretář z roku 1930 v relativně 
dobrém stavu. Volejte na tel.: 603 885 095 
Mladá rodina koupí zahradu v Novém Městě a okolí. 
Tel.: 731 244 071
Hledám bydlení 3+1 v NMNM. Tel.: 776 295 735 
Přenechám za symbolickou cenu 500 Kč pultový 
mrazák, plně funkční. Dále prodám péřové deky a 
polštáře, nové, nepoužité. Tel.: 603 885 095 

Prodám kojeneckou váhu zn. SENCOR - velmi dobrý 
stav, váží s přesností na 5 gramů, váživost do 20 kg, 
velký LCD displej, paměť poslední navážené hodnoty, 
funkce TARA dovažování, automatické vypínání, 
napájení 4 x 1,5V AA. Možnost poslat foto na e-mail. 
Cena 799 Kč. Tel.: 725 944 590
Nabízím hlídání dětí. Více info na tel. 797 661 500
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř. na 

ulici Dukelská. Platím hotově ihned. Tel.: 776 272 281
Hledám v Novém Městě byt, garsoniéru 1+1 nebo 
2+1. Tel.: 732 740 729
Prodám traktor Zetor 50 bez TP, je pojízdný, práce v 
lese - výborný dělník, obě zadní pneu nové, průběžně 
opravovaný, cena 85 000 Kč, tel. 604 283 911, foto 
zašlu na požádání.

Dny plynou jako voda 
a život běží dál.
Dne 18. prosince uplyne 
20 let, kdy nás navždy 
opustila naše maminka 
a babička paní Ludmila 
Schauerová. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, vzpo-

meňte s námi. Dcery s rodinami

Dne 13. prosince vzpo-
meneme 10. smutné výro-
čí, co nás opustil manžel, 
tatínek, dědeček a praděde-
ček Jaroslav Jambor 
z Pohledce. S láskou a bo-
lestí v srdcích vzpomínají 
manželka, dcera a synové 

s rodinami, vnoučaty a pravnoučaty.

Jen svíci hořící a hezkou 
kytici Ti na hrob můžeme 
dát, chvíli postát a s láskou 
vzpomínat.
12. prosince uplyne 10 let, 
co nás náhle opustil náš ta-
tínek pan Jaromír Doležal. 
Zapalte svíce, kdo jste ho 
rádi měli, vzpomeňte na 

krásné chvíle, které jsme s ním prožívali. S lás-
kou vzpomínají děti s rodinami, manželka a bratr.

Nesmělé jitro do tváří nám 
dýchlo snem volných lesů, 
luk a dávných hor. Vše 
divnou vírou v duši naší 
ztichlo - i bolest veliká i 
těžký vzdor.
Dne 17. prosince uplyne 
7sedm let, kdy se navždy 
zavřela kniha života pana 

Eduarda Stojara. Zůstaly jenom krásné vzpomínky 
a prázdnota. S láskou vzpomínají manželka Hele-
na, dcera Andrea a syn Hynek s rodinami.

Dne 7. prosince uplyne 
10 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan Tomáš 
Kučera z Nového Města na 
Moravě. 
S láskou stále vzpomíná 
manželka Marie a děti s 
rodinami.

Dne 18. prosince uplynou 
dva roky, co nás po těžké 
nemoci opustila paní 
Božena Kolářová.
S láskou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami 
a sourozenci.

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 
vzpomínají.
Dne 30. listopadu uply-
nuly čtyři smutné roky, 
co bez slůvka rozloučení 

odešel náš milovaný pan František Tlustoš z 
Dlouhého. S láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Dotlouklo srdce, umlkl 
hlas, tak rád měl práci, 
život i nás. Loučení žádné, 
nezbyl Ti čas, jen velkou 
bolest zanechal jsi v nás. 
Dne 19. prosince 2019 
uplyne 5 smutných let 
od úmrtí našeho drahého 

manžela, tatínka a dědečka Františka Janů. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. Manželka a synové s rodinami.

Dne 17. prosince uply-
ne rok ode dne, kdy nás 
po těžké nemoci navždy 
opustila paní Miluše 
Kopáčková. S láskou vzpo-
mínají manžel a dcery 
s rodinami.

Loučení žádné, nezbyl Ti 
čas, jen velkou bolest za-
nechal jsi v nás.
19. prosince uplynou čtyři 
roky, co nás opustil Milan 
Jambor. S láskou vzpomí-
ná manželka Zlatka, dcera 
Veronika, syn Michal.

Tvoje smrt přišla jako 
blesk z čistého nebe, bez 
slůvka rozloučení a nám 
zbyly jen slzy a vzpomínky 
na Tebe, naše drahá ma-
minko.
Dne 22. prosince vzpo-
meneme 9 let, co nás bez 
slůvka rozloučení opustila 
naše milovaná maminka a 

babička paní Marie Němečková z Nového Města 
na Moravě. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. Dcera Lenka a syn Jiří s rodinou

Čas ubíhá a nevrací, co 
vzal, jen láska, úcta a vzpo-
mínky v srdci zůstávají dál. 
Dne 8. prosince vzpo-
meneme 1. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 
Miroslav Holý. S láskou 

vzpomíná rodina Holých.

Čas plyne a nevrací co vzal, 
jen bolest v srdcích zůstává 
dál.
Dne 15. prosince uplynul 
jeden rok, co nás navždy 
opustil pan Vladimír Štěpá-
nek z Nového Města na 
Moravě. Kdo jste ho měli 
rádi, vzpomeňte se mnou. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie.

Oznámení

Oznamujeme, že MUDr. Helena Koutná pře-
bírá od 1.1.2020 péči o pacienty ordinace prak-
tického lékaře pro děti a dorost MUDr. Evy 
Mátlové. Provoz je zachován ve stávajících 
prostorách na ulici Masarykova. Přijímáme 
nové pacienty. Bližší informace na interne-
tových stránkách www.pediatriekoutna.wz.cz. 
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Provozní doba městské 
knihovny
Městská knihovna Nové Město na Mo-
ravě upozorňuje čtenáře na PŮJČOVNÍ 
DOBU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
Sobota 21.12.2019 9:00 - 11:00, 
23.12.2019-2.1.2020 ZAVŘENO 
Pátek 3.1.2020 9:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Poděkování kulturnímu 
domu
Zatímco většina naší generace Woodstocku 
přemýšlí o domově důchodců či alz. zařízení, 
přímý účastník tohoto historického festivalu 
Leo Lyons (r. 1943) se představil v kulturním 
domě se svou kapelou Hundred Seventy Split 
v excelentní formě. Že svou vitalitou i reper-
toárem z konce 60. let neoslovil pouze naši 
generaci, ale i výrazně mladší ročníky, bylo 
zřejmé i z reakce mladých účastníků kon-
certu.
Poděkování patří vedení KD za zprostřed-
kování super zážitku.  
 Z. Uhlík

Všechno pěkné jednou 
končí ...
Honza Sedlařík a Veselá sedma se loučí. Zá-
věrečný koncert se koná dne 18.1.2020 od 
15:00 v Kulturním domě v Novém Městě na 
Moravě. 
Kmotry nového CD, jehož křest při koncer-
tu proběhne, budou Antonín Pavluš a Josef 
Šmukař.  -kb-

Peter Lipa & AMC 
Trio
Koncert známého umělce se uskuteční 18.12. od 
19:00 v kulturním domě.
Slovenský jazzový a bluesový zpěvák zavítá do 
Nového Města! Přijďte se příjemně naladit a 
uklidnit se před nastávajícím vánočním shonem.

 -kb- 

Muzeum v prosinci
 5.12. se na půdě muzea konají Mikulášské čer-
tohrátky s andělskou dílnou DDM. 13.12. bude 
tradiční muzejní jarmark, na kterém uvidíte při 
práci tvůrce tradičních vánočních dekorací a 
můžete nakupovat dárky sobě a svým blízkým. 
Výtvarnou dílnu povedou Chaloupky o.p.s. a vy-
rábět se budou horácké vánoční ozdoby. 
18.12. v 17:00 pokřtíme knížku Strašidla, lyžaři, 

svatí…, která představuje dílo Karla Němce ve 
sbírce našeho muzea. Spolu s ní se otevře stejnoj-
menná výstava věnovaná tomuto umělci, a završí 
tak Rok Karla Němce v našem městě. Vánoční vý-
stavu můžete o svátcích navštívit ve vestibulu mu-
zea. Na závěr roku proběhne tradiční kufrování 
– 29.12. od 10:00 oblíbená procházka s mapou 
a buzolou po novoměstských uličkách.        -kb- 

Koncert Bystřické kapely v Novém Městě
Bude to událost regionálního významu, hluboký 
umělecký zážitek je zaručen 20. prosince od 18:00 
v kulturním domě.
Bystřická kapela vznikla jako taneční orchestr v 
březnu 2007. Základ tohoto orchestru tvoří bývalí 
členové dechovky Koroužanka, kteří kolem sebe 
vytvořili tým výborných muzikantů se širokým 
žánrovým záběrem. Díky schopnosti členů or-

chestru hrát na několik hudebních nástrojů se 
podařilo nabídnout vám, našim posluchačům, jak 
klasickou dechovku, tak kvalitní taneční muziku 
v tzv. „živém“ provedení bez počítačové úpravy.
Pevně věříme, že právě tento typ dechového a 
tanečního orchestru splní vaše představy.
Vstupné 100 Kč, předprodej IC Nové Město na 
Moravě. -kb-

Fler trh
Sháníte vánoční inspiraci nebo dárek? 
Přijďte na tradiční Fler trh 7.12. do kulturní-
ho domu.

Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince. Svoje 
texty můžete posílat na zpravodaj@nmnm.cz. 
Kulturní novinky naleznete i na webu nmnm.cz v 
sekci KULTURA.
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prosinec výstava Jan Kafka a Podhorácko aneb Moje srdeční záležitost Horácká galerie

prosinec výstava Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka Horácká galerie

do 20. 12. výstava Vánoce za dveřmi městská knihovna

1. 12. 14:00 jarmark Dobročinný adventní jarmark a akce Krabice od bot evangelický kostel, zahrada

2. 12. - 30. 1. výstava Zima na Vysočině - výtvarné práce žáků ZŠ L. Čecha chodba městské knihovny

2. 12. 19:00 kultura Tančírna - valčík kulturní dům

3. 12. 19:00 kino Abstinent kulturní dům

4. 12. 17:00 koncert Adventní koncert - tradiční koncert ZUŠ s vánoční tematikou evangelický kostel

5. - 22. 12. výstava Patchwork je vášeň (barvy, tvary, detail) - prodejní výstava Horácká galerie

5. 12. kultura Přijďte se schovat před čerty! Andělská obsluha, 30% sleva na kávu a perník k tomu Městské lázně

5. 12. 14:00 kultura Mikulášské čertohrátky (peklo v HG 14-17, Mikuláš a andělé v HM 15-18) muzeum, galerie

6. 12. 19:30 koncert Jakub Pustina - adventní koncert Ski hotel

7. 12. 9:00 kultura Fler trh kulturní dům

8. 12. 18:00 kultura BALADY A ROMANCE Rock for Portimo - benefiční koncert kulturní dům

9. 12. 19:00 kino Krajina v tísni - dokumentární film klubovna č. 1, kulturní dům

11. 12. 17:00 koncert Vánoční dech - velký dechový orchestr ZUŠ kulturní dům

12. 12. 17:00 beseda Pobaltí - beseda pro veřejnost gymnázium

12. 12. 19:00 kultura Tančírna - opakovací lekce kulturní dům

13. 12. 8:00 kultura Vánoční trh Vratislavovo nám. 

13. 12. 10:00 kultura Vánoční jarmark v muzeu Horácké muzeum

13. 12. 17:00 beseda Vysočina Filmová - beseda s animátorem Bohumírem Novákem Horácká galerie

13. 12. 17:00 kultura Listování: Losos v kaluži K Club

14. 12. 8:00 kultura Bleší trh kulturní dům

14. 12. 8:00 kultura Farmářský trh Vratislavovo nám. 

14. 12. kultura Noční lázně - otevřeno od půlnoci, wellness se saunovými rituály Městské lázně

15. 12. 16:00 koncert Brněnský orchestr lidových nástrojů - benefiční koncert pro nemocnici Horácká galerie

15. 12. 16:00 kino Lví král kulturní dům

17. 12. 14:00 workshop Patchworkový workshop - technika půlených čtverců (omezená kapacita) Horácká galerie

17. 12. 19:00 divadlo Dva nahatý chlapi kulturní dům

18. 12. 17:00 kultura Křest knihy o Karlu Němcovi Horácké muzeum

18. 12. 19:00 koncert Peter Lipa & AMC Trio - vánoční koncert kulturní dům

20. 12. 18:00 koncert Bystřická kapela - vánoční koncert kulturní dům

21. 12. - 5. 1. kultura Vánoční prázdniny. Otevřeno denně 10-21 / bazény, fitness, wellness, sauny Městské lázně

23. 12. 18:00 kultura Betlémské světlo Vratislavovo nám. 

27. 12. 19:00 kino ARTkino HG: Nabarvené ptáče (2019) Horácká galerie

29. 12. 10:00 sport Novoměstské kufrování Horácké muzeum

Změna programu vyhrazena.Termíny a časy se mohou měnit. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
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Zmizelé Nové Město
Sládkem nezůstal…
Životní cestu, kterou si vybereme, ovlivňují různé 
okolnosti. Někdy může velkou roli sehrát i náho-
da, což platilo také v případě Otakara Šína. Bez 
jednoho náhodného setkání by se zřejmě jeho 
život vyvíjel úplně jinak. Nestal by se známým 
hudebním skladatelem, pedagogem a teoretikem.    

Bylo mu pět let, když do hostince jeho otce ve 
Fryšavě pod Žákovou horou zavítali potulní mu-
zikanti. Malý chlapec poprvé uslyšel hru na housle. 
Byl to pro něj silný zážitek, na který nikdy nezapo-
mněl. „Zíral jsem, nedýchaje ani, na houslistku, 
kterak její prsty hravě běhají po strunách a smyčec 
v dlouhých a zase krátkých smycích vyluzuje tóny 
dlouhé, krátké, chvějící se a zase pichlavé, jež ucho 
sotva stačilo postřehnouti. Byla to záplava tónů 
nových, neslyšených, netušené krásy, měkkých a 
dojímavých. Dojem byl ohromující. Byl jsem tak 
zaujat, že pro mne přestalo všechno ostatní exis-
tovat. Nepřekvapí jistě nikoho, kdo zná dětskou 
duši, že prvním mým přáním bylo ještě týž večer 
uměti také hráti a zpívati na houslích.“

I v malé horácké vesnici se toto přání naštěstí 
dalo splnit. Chlapcovým učitelem se stal František 
Dušek, lesník ve výslužbě, který byl nadšeným 
hudebníkem. Ovládal hru na housle, flétnu, klavír, 
kytaru i cello. Výuky malého Otakara se rád ujal. 
Poznal totiž, že chlapec má opravdové hudební 
nadání. Nejdříve ho učil hrát na housle, od šesti 
let přidal i klavír.

Zatím byla řeč jen o hudbě. Ale sluší se, abych se 
zmínila také o rodině malého muzikanta. Narodil 
se 23. dubna 1881 manželům Čeňkovi a Anně 
Šínovým. Nestalo se tak na Fryšavě, ale v Rokytně 
nedaleko Nového Města na Moravě, kde měl jeho 
otec pronajatou hospodu. Ale už rok po chlapcově 
narození se rodiče přestěhovali do Fryšavy. Tam 
jeho otec zakoupil starý Svobodův hostinec čp. 
42, kde Otakar prožil dětství a mládí. 

V deseti letech ukončil Otakar Šín obecnou 
školu ve Fryšavě a přešel na měšťanskou školu 
do Nového Města na Moravě. V hudebním vzdě-
lávání pokračoval u učitele Aloise Relicha, který 
ho učil hře na housle a klavír. Ředitelem chlapecké 
měšťanky byl v té době Josef Šimek. Vyučoval ma-
tematiku, kreslení a měřictví. Ale Otakar Šín od něj 
získal nejen vědomosti z těchto předmětů. „Ředitel 
Šimek byl znamenitý učitel. Nesčetněkrát jsem si 
na něho vzpomněl a vzpomínám dosud s nejhlubší 
vděčností. Nepotkal jsem v životě lepších učitelů. 
Porozumění pro způsob jeho vyučování, pro způ-
sob podání látky, přišlo mi v pozdějším věku, když 
jsem začal učiti sám, a pak při mnohých svých 
pracích teoretických, jejichž základ vidím v logice 
myšlení, jemuž nás učil ředitel Šimek. Připoutával 
nás ke spolupráci, sugestivní vůlí nutil naše mozky 

k myšlení a chápání. Nebylo třeba doma se učiti. 
Šli jsme ze školy naplněni věděním, které v životě 
přineslo každému z nás jen dobré.“

Teď, milí čtenáři, určitě předpokládáte, že 
Otakar Šín šel z měšťanky přímo na konzerva-
toř do Brna či Prahy. Omyl! Otec, člověk velmi 
praktický, v synovo hudební nadání příliš nevěřil. 
Vybral pro něj jinou školu – průmyslovou školu 
strojnickou v Brně, kam Otakar Šín nastoupil 
v září roku 1896. Ve druhém ročníku však propadl. 
Přitom o techniku měl zájem, který projevil i v poz-
dější době. Ale zřejmě se studiu příliš nevěnoval, 
protože středem jeho zájmu byla hudba.

 Po neúspěchu v Brně se na otcovo přání začal 
učit v Novém Městě na Moravě sladovnictví. Učil 
se v letech 1898 až 1900 v panském pivovaře, kte-
rý stával na Vratislavově náměstí čp. 3. Pak pět 
let pracoval jako vařič piva ve Vratislavicích nad 
Nisou v severních Čechách. Na hudbu nezapo-
mněl – založil tam pivovarnickou kapelu, která 
s úspěchem vyhrávala na zábavách v okolí.

Vypadalo to, že Otakar Šín u povolání sládka 
zůstane. Ale svou roli opět sehrála náhoda. V roce 
1905 měl v Liberci koncert Leopold Godowsky, 
americký skladatel a pianista polského původu. 
Byl jedním z největších klavírních virtuozů své 
doby. Otakar Šín se z Vratislavic zajel na jeho 
koncert podívat. Poprvé v životě slyšel opravdu 
mistrovskou hru. Byl to pro něj silný zážitek. A 
tehdy dospěl k závažnému životnímu rozhodnutí 
– nadále se věnovat jen hudbě. 

Přes odpor rodičů odejel do Prahy a po prázdni-
nách byl přijat do prvního ročníku varhanické ško-
ly. Nevadilo mu, že je nejstarším studentem – v té 
době mu bylo čtyřiadvacet let. Učili ho především 
profesoři Karel Stecker a Josef Klička. V klavíru se 
zdokonaloval u profesora Josefa Jiránka. Kromě 
varhan studoval také skladbu.

Školu ukončil v roce 1908 s vyznamenáním. 
Absolvoval svou první orchestrální skladbou, 
symfonickou básní Tilottáma podle námětu Ju-
lia Zeyera. Při jejím provedení sám řídil orchestr 
konzervatoře. Na absolventský koncert se přijel 
podívat i jeho otec. Musela to pro oba být zvláštní 
chvíle. Čeněk Šín konečně uvěřil, že jeho syn má 
hudební nadání. Určitě byl na svého syna hrdý. 
A Otakar měl zase pocit velkého zadostiučinění. 

Po dokončení studia vyučoval Otakar Šín sou-
kromě hru na housle a klavír a stal se sbormistrem 
zpěváckého spolku Škroup. Patnáctého července 
1915 se oženil s Libuší Jíchovou, která pocházela 
z Fryšavy, z rodiny malíře Václava Jíchy. Paní Libu-
še se stala jeho pomocnicí a spolupracovnicí při 
psaní teoretických prací. Po skončení první světové 
války získal Otakar Šín konečně stálé zaměstnání. 
Byl jmenován výpomocným učitelem teoretických 
předmětů na konzervatoři v Praze. V roce 1920 se 
pak splnilo jeho velké přání, stal se definitivním 
profesorem. Mezi jeho žáky patřili Rafael Kubelík, 
Alexandr Moyzes, Jiří Srnka, Dalibor C. Vačkář 
a Zdeněk Bartoš,  kteří se později stali známými 
hudebními umělci.

Tak vypadal Šínův hostinec ve Fryšavě ve dvacátých letech 20. století. 
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Halina a Obecník
Téma novoměstských pivovarů úplně neopustíme 
ani v tomto čísle. Opustíme však proces výroby 
piva a přesuneme se do míst, kde se pivo konzu-
movalo. Nohy nás bolet nebudou, přesuneme se 
do pivovarských hostinců a náleven stávajících 
v těsné blízkosti obou novoměstských pivovarů. 
Nejprve si zaskočíme do rohového domu stojí-
cího dodnes (i když v pozměněné podobě) vedle 
budovy školy na Vratislavově náměstí. Průvod-
cem nám bude Josef Herzog, bývalý ředitel této 
školy, který se o Halině krásně rozepsal ve svých 
pamětech:

„Na druhé straně (od panského pivovaru) přes 
ulici v domě čp. 126, také panském, byla do Ko-
menského náměstí sladovna a do Vratislavova 
náměstí, pivovarní nalévárna‘. Česká firma byla 
jen do ulice Hrádek zvané (dnešní Školní) a 
do náměstí ke škole skvěla se ještě v roce 1884 
v ryze českém městě firma Bräuhaus – Bierhalle. 
Kterýsi vtipný měšťan si všiml německého slova 
Halle a utvořil z  něho slovo Halina, které se 
ujalo. Prodávalo se tam pivo výhradně z panské-
ho pivovaru. Halina byla prostorná a klenutá 
místnost, v níž v koutě stál čtvrthektolitr, z něhož 
se pumpou čerpal laciný dobrý mok. K jídlu se 
nabízely jen uzenky a tvarůžky. Zde scházíval se 
veškerý mladý svět. Veselé historky, myslivecká 
latina, hra v karty a zpěv byly na denním, vlastně 
nočním pořádku.

V letech 1907–1912 byla Halina čistou 
moderní restaurací s  výborným přerovským 
pivem a chutným vínem. K její výzdobě přispěly 
velmi vtipné a vkusné malby místního umělce 
Karla Němce. Kromě vhodných figur byly tam po-
dařené verše. V Halině bývala vybraná společnost 
pánů s dámami. Očekávali tam prorokovanou 
kometu, východ slunce a všem nočním úkazům 
věnovali svou pozornost. Koncem roku 1912 
Halina zanikla.“

Dodejme, že budovu později získalo Hospodář-
ské družstvo, které ji nechalo v letech 1935–1937 

přestavět na sklady a kanceláře. Část staré Ha-
liny byla tehdy ubourána a došlo tak k rozšíření 
Školní ulice.

To Obecník čili obecní hostinec (čp. 118), který 
navazoval na obecní pivovar, zmizel nadobro. 
Již víme, že provoz pivovaru byl zastaven v roce 
1883. Obecník odolával zkáze ještě takřka pa-
desát let, osudným se mu stal rok 1931. Nejprve 
22. března 1931 vyhořela kůlna se dvěma ná-
kladními automobily a sklad piva Antonína 
Zeleného v jeho dvorním traktu. O pár měsíců 
později – 26. srpna – nastoupila bourací četa 
a Obecník se poroučel k zemi. Již v únoru totiž 
bylo rozhodnuto, že na jeho místě vyroste nová 
budova obecní spořitelny. Projekt architek-
ta Františka Antonína Libry, který realizovala 
firma stavitele Antonína Nesnídala, počítal i 
s průchodem na Nivu (dnešní ulice Štursova). 
Uvolněná hostinská koncese byla přenesena na 
dům čp. 14, kde provozoval tuto živnost bývalý 
nájemce obecního hostince Josef Švejda.

Na Obecník a pana Švejdu získala vzpomínky 
Jana Černá: „Obecník mi přiblížily dvě dámy, 

které jsem měla čest považovat za své přítelkyně, 
paní Anna, vdova po básníku Petru Křičkovi, a 
paní Lydie Kašparcová, rozená Švejdová, býva-
lá ochotnice ze spolku Horák. Dámy přijížděly 
z Prahy na všechny oslavy a významné události 
města a vzpomínaly a vzpomínaly. Lydie Kašpar-
cová byla na Obecníku doma. Její otec pan Švejda 
zde byl hoteliérem. Maminka byla výborná ku-
chařka, na kuchyni na Obecníku se vzpomínalo, 
zvlášť na vepřovou pečeni a výborné zelí. Pan Šve-
jda byl nepřehlédnutelnou postavou města. Pro 
svůj svérázný humor měl mnoho přátel ve městě 
i okolí. Někdy si mohl dovolit říct něco, na co 
by normální smrtelník ani nepomyslel. Na své 
první setkání s panem Švejdou vzpomínala ráda 
a opakovaně paní Křičková. Když ji přijel manžel 
poprvé představit do Nového Města, bylo již zná-
mo, že se básník oženil s krásnou, o mnoho let 
mladší dívkou. Po přivítání na Obecníku pronesl 
pan Švejda: ,Pane rado, voni mají krásnou dceru.‘ 
Pan rada pochopitelně vysvětlil, že to není dce-
ra, ale žena a pan Švejda pohotově dodal: ,To je 
dobře, voni při ní vomládnou.‘ “  Vít Křesadlo

Při své pedagogické činnosti si Otakar Šín 
brzy všiml, že studentům konzervatoře chybě-
jí vhodné učebnice. Věnoval se proto naukové 

hudební literatuře, zejména otázkám novodo-
bé harmonie. Do jeho skladatelské tvorby 
patří skladby klavírní, komorní, orchestrální 
i vokální. Z klavírních cyklů byly známé Jarní 
písně a Intimní nálady. Pokud jde o komorní 
skladby, úspěšný byl především II. smyčcový 
kvartet, za který Otakar Šín získal v roce 1930 
státní cenu. V oblasti vokální tvorby se věnoval 
četným úpravám lidových písní a tanců. 

Na Fryšavu, kde prožil dětství a první setkání 
s hudbou, nikdy nezapomněl. Jezdíval tam i s ro-
dinou především o letních prázdninách. Nejdří-
ve pobýval v rodném hostinci, později v pronaja-
tém letním bytě v Jílkově statku čp. 5. Tam nejen 
odpočíval, ale i skládal a psal další teoretické 
práce. Rád také chodil na vycházky po okolí. 
Jeho záliba v technice a znalost motorů budila 

v obci úctu. Při poruchách mlátiček a benzi-
nových motorů se sedláci obraceli na „pana 
profesora“ se žádostí o pomoc. A tu Otakar 
Šín nikdy neodmítl. Pamatoval i na fryšavské 
hudebníky. Pro místní Koudelovu hudbu složil 
Fryšavský pochod.

V teplých letních měsících si prý pan profesor 
rád zašel na pivo. Bývalý Šínův  hostinec už ovšem 
patřil jinému majiteli. Ten určitě dbal na to, aby 
vzácnému hostu natočil pivo s řádnou pěnou a 
správnou mírou. Že se Otakar Šín vyučil sládkem, 
to se na Fryšavě také vědělo. Ale ochutnat pivo 
v bývalém panském pivovaře v Novém Městě na 
Moravě už nemohl. Ten byl zrušen v roce 1907.

 Věra Rudolfová
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Kombinovaná spotřeba 4,6–7,2 l/100 km, emise CO2 121–164 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá 
zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka 
platí pro skladová vozidla do vyčerpání zásob. Limitovaná akce kombi za cenu hatchbacku platí pouze pro 
specifickou verzi 1.4 95 k Italia. Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců Fiat. 
Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

Nechte se hýčkat
Edice Tipo Italia

již od 299 900 Kč

www.fiat.cz

0003-FIAT-Tipo_Italia_KV_dealer_CZ_210x297.indd   1 03.07.19   17:43

Jaroslav Janíček-AUTO JANÍČEK , Jánská 222 , 592 31 Nové Město na Moravě
tel: 566 618 346 , e-mail: autojanicek.prodej@unet.cz
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V nabídce: 

Jedle Kavkazská, Jedle Obrovská a Smrk Pichlavý

každý den od 14 – 17.00 hodin, včetně soboty a neděle, 
po tel. domluvě kdykoli.

Prodej zahájen od 1. 12. 2019

Místo prodeje: Obyčtov 22, 591 01
Kontakt: 777 607 429 | 725 000 184

po tel. domluvě kdykoli.

Místo prodeje: Obyčtov 22, 591 01

Ostrov
nad Oslavou

Nové město
na Moravě

nasestromky�

Prodej Vánočních stromků

každý den od 14 – 17.00 hodin, včetně soboty a neděle, každý den od 14 – 17.00 hodin, včetně soboty a neděle, 
Prodej zahájen od 1. 12. 2019Prodej zahájen od 1. 12. 2019Prodej zahájen od 1. 12. 2019Prodej zahájen od 1. 12. 2019Prodej zahájen od 1. 12. 2019Prodej zahájen od 1. 12. 2019

V nabídce: 

Jedle Kavkazská, Jedle Obrovská a Smrk PichlavýJedle Kavkazská, Jedle Obrovská a Smrk PichlavýJedle Kavkazská, Jedle Obrovská a Smrk Pichlavý

Prodej Vánočních stromků
vánoční stromky z vlastní plantáže

Přejeme Vám 
krásné Vánoce, 
hodně zdraví a štěstí 
v novém roce

V prosinci dárek 
ke každým novým brylím

Optika Petříkovi
Vratislavovo nám. 9 

Nové Město na Moravě

Pondělí - Pátek  
8,00-17,00 

Sobota  8,30- 11,00
Tel. 566 615 079 a na Fcb
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Uzávěrka novoročního vydání 
Novoměststka je 14. prosince. 

Své poptávky zasílejte na e-mail: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 

tel.: 607 175 673

Tel.: 775 555 830, 775 555 831

Jamská 2528/71, Žïár n. S.

www.ploty-brany.cz
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Komenského nám. 133
Nové Město na Moravě
(pod evangel. kostelem)

Lámete si hlavu
se smysluplným dárkem?

Darujte svým blízkým poukaz na brýle,
pouzdro na obruby nebo čistič čoček.

... a dárek dostanete i od nás :-)

22.12. - 26.12. zavřeno
27.12. - 28.12. otevřeno
29.12. - 01.01. zavřeno

Vánoční otevírací doba:

+420 774 808 442  |  www.ankeoptik.cz

út - čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00  |  pá 8:00 - 12:00  |  so 8:30 - 11:00

Největší Vánoční koutek
Vše od háčků až po stromečky
Akce na boby a sáňky
Silvestrovský OHŇOSTROJ

S námi upečete,zab
alíte,potěšíte...

Otevřeno 24.12. i 31.12
.

facebook.com/papirhrackynmnm

Hračky a Dárky SLEVY až 90%
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LIMITOVANÁ NABÍDKA PROSTORNÉHO VOZU
ZA SKVĚLOU CENU

Vyberte si z naší akční nabídky skladových vozů ŠKODA RAPID. O příjemné cestování se postará výkonný motor 
a komfortní prvky výbavy jako jsou parkovací senzory, vyhřívaná sedadla, kožený multifunkční volant a mnoho dalšího.
 
Vůz ŠKODA RAPID může být Váš za měsíční úvěrovou splátku 3 990 Kč 
včetně kompletního pojištění a záruky na 5 let/100 000 Km. 
 
Neváhejte využít nabídky našich skladových vozů ŠKODA RAPID. ŠKODA Financial Services

Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

 ŠKODA 

RAPID

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA RAPID 1,0 TSI 70 kW v ceně 299 900 Kč (Prodejní cena vozu je 364 900, započten bonus 35 000 Kč při výkupu vašeho vozu na protiúčet, cenové zvýhodnění  
25 000 Kč při financování vozu společností ŠkoFIN s.r.o. a mimořádná sleva 5 000 Kč), splátka předem 172 850 Kč (57,64 %), výše úvěru 127 050 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč,  
celkové platby za úvěr vč. pojištění 239 400 Kč, RPSN včetně pojištění 29,65 %, délka úvěru 60 měsíců, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 990 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 16,07 %. ŠKODA 
Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5 % spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (200 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč).  
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

již od 299 900 Kč Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA RAPID: 4,7–4,9 l/100 km, 106–112 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ... s.r.o., Nádražní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303, www.auto-auto.cz  
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