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Nová parkovací místa v Tyršově ulici budou  
stát 9 milionů
Dlouho plánovaná akce na vybu-
dování zhruba 50 parkovacích 
míst začne letos v létě. Tyršovu ulici 
čeká radikální změna. 

Na stále větší počet aut v ulicích Nového Města 
reagovalo zastupitelstvo v roce 2017 schválením 
několika konkrétních opatření. Kromě vybu-
dování nových parkovacích míst u kulturního 
domu a druhé základky to bylo také schválení 
projektu, který měl vytvořit 52 stání v Tyršově 
ulici. Protože se ale jednalo o radikální zásah 
do podoby ulice, nechalo vedení města v zimě 
2017 vyhlásit mezi lidmi anketu, která měla 
jasně ukázat, zda o nová parkovací místa mají 
lidé zájem. Hlasování se zúčastnily stovky lidí a 
výsledky byly jednoznačně pro. V létě téhož roku 
se uskutečnila veřejná debata o nové podobě 
ulice. I tehdy se v kulturním domě sešly desí-
tky lidí. Hovořilo se především o tom, co lidi 
v ulici trápí.  Zda v ulici omezit rychlost, jestli 
je vhodné vybudovat na silnici zpomalovací 
retardéry, jak moc při rekonstrukci chodníku 
zasahovat do zeleně. Lidé se také báli toho, že 
parkující automobily zhorší kvalitu ovzduší v 

okolí jejich domů. „Je samozřejmě naším cílem, 
aby nedošlo na obavy těch lidí, kteří se bojí toho, 
že budou žít jako na parkovišti. Nyní, když zná-
me výsledky ankety, můžeme projekt upravit a 
zahrnout také všechny připomínky,“ řekl tehdy 
starosta Michal Šmarda. 

Auta budou stát kolmo na vozovku v místě, 
kde je dnes chodník. Ten se proto posune a celá 
ulice se tak rozšíří zhruba o pět metrů. Na zbýva-
jící části vozovky se také bude měnit povrch a 
nové bude i veřejné osvětlení. „Úpravy zeleně 
jsme konzultovali se spolkem Lipa, který dohlíží 
na městskou zeleň. Snažili jsme se při plánování 
být co nejšetrnější, některé stromy ale budou 
muset jít pryč,“ dodává Kubík. Pokáceny tak 
budou například kulovité javory, které stojí po-

dél současného chodníku. Za každý pokácený 
strom bude vysazen nový a počítá se také s ke-
řovou výsadbou. 

Rekonstrukce se týká úseku od červeného 
věžáku po křižovatku s ulicí Malou. Práce začne 
1. června a naváže na stavbu Sportovní haly, 
která vzniká opodál. Z organizačních důvodů 
je totiž nutné počkat, až bude hala hotova. 
Tyršova ulice je klíčovou příjezdovou trasou k 
hale a její rozkopání by stavbu haly enormně 
zkomplikovalo. „Omlouváme se lidem, kteří 
v okolí žijí, za zátěž, kterou jim obě stavby pů-
sobí, ale opravdu není možné udělat to jinak,“ 
dodává Kubík. Ulice navíc bude muset být po 
dobu stavby uzavřena. Hotovo by mělo být 6. 
září.  -kb-
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Dotační program na protihluková opatření
Zastupitelstvo schválilo nový dotační program pro 
občany města. Přispěje jim na vybudování protihlu-
kových opatření. 
Až 150 tisíc korun zaplatí město žadatelům, kteří 
si chtějí odhlučnit svůj byt či dům. O dotaci bude 
možné zažádat od 15. února do konce dubna roku 
2020. Financovat takto bude možné už projekty, 
které začnou 1. ledna 2020. „Žadatelem o dotaci 
musí být fyzická osoba, která vlastní byt nebo 
bytový dům v Novém Městě na Moravě,“ říká 
šéf odboru financí Tomáš Vlček. Žadatel může 
chtít 15 tisíc až 150 tisíc korun, maximálně však 
80 procent z celkové částky. Dotace je určena na 
protihluková opatření, tedy protihlukové dveře, 
okna, stěny a podobně. Všechny úpravy a použité 
výrobky ale musí být certifikované a žadatel může 
žádat jen na jeden projekt. Předpokládaný objem 
financí, které chce město uvolnit, je půl milionu 
korun.  -kb-

Anketa zastupitelů: Investice Nového Města v roce 2020
Josef Košík - SNK pro obce 
V principu mám také radost z velkých staveb, které se v posledních letech daří budovat zejména tam, kde je možné získat dotaci. 
Druhou stranou mince jsou však nemalé provozní náklady, které s novými budovami souvisí a které zejména díky výrazně rostou-
cím platům budeme muset z rozpočtu města platit. To nám do budoucna sníží prostor pro další rozvoj a velké opravy, zejména 
při představě chudších rozpočtových let, která jistě přijdou. Také já jsem byl jeden z těch, který projevil nedostatek velkorysosti 
například v tom, když se jednalo o rozšíření projektu Sportovní haly o horolezeckou stěnu. Naopak se mi líbí, že se opravují ulice, 
inženýrské sítě a přibývají parkovací místa. Fandím rozpočtu, kdy se daří uhlídat běžné provozní náklady a peníze neprojídat, 
ale investovat. O totéž se snažíme spolu s ostatními malostarosty a osadními výbory.  Velkým tématem je pro nás, na které se 

ještě nedostalo, výstavba splaškové kanalizace. Mám radost, že se za posledních deset let odkanalizovaly tři vesnice, čtvrté Petrovice budou dokončeny 
asi letos. Dle mého názoru je nejvyšší čas usilovat o dotace a  zbudovat kanalizace i ve zbývajících místních částech, i za cenu dost vysokých nákladů.

Dan Sokolíček - ODS
Každý z nás má právo se svobodně a na vlastní odpovědnost rozhodnout, jak a kam investovat svoje vlastní finanční prostředky. 
Jakým způsobem ovšem naložit s našimi společnými prostředky města? Za mě je klíčové zděděný městský majetek neprojíst. In-
vestovat tak, aby bylo hospodaření v lepším stavu, než v jakém jsem ho přebíral od předchůdců, a nezadlužit budoucí následovníky. 
Dle mého názoru je také klíčová investice do vzdělání mladé generace, stejně jako do péče o starší spoluobčany. V neposlední řadě 
též do kulturního a sportovního vyžití nás všech, stejně jako městské infrastruktury a životního prostředí. 
Držím se hesla „nebát se a nekrást“. Mé myšlenky nejdou primárně směrem k osobnímu prospěchu - tj. „Co město udělá pro mě“, 
ale čím mohu městu prospět já sám. Neseme plnou odpovědnost v rozhodování o našich společných finančních prostředcích. 

Uvědomujme si, že tyto kroky ovlivní i naše příští investiční možnosti.

Petr Nepustil - Lepší NMNM
Rekordní investice souvisí s dlouhodobě plánovanými akcemi, jako je Sportovní hala, budování odborných učeben na I. ZŠ, ale 
také třeba s opravami Tyršovy ulice nebo kanalizace v Petrovicích. Já jako sportovec mám rozhodně největší radost z realizace 
stavby Sportovní haly. Je to dlouho plánovaná akce, na kterou jsem se velmi těšil. Jsem rád, že stavba zatím probíhá bez problémů, 
a vypadá to, že budou splněny všechny termíny. Věřím, že Sportovní hala následně znovu nastartuje zájem mládeže o míčové hry, 
protože mě velmi mrzí, že se v Novém Městě aktuálně závodně nehrají sporty jako basketbal, volejbal nebo házená. Investice, 
která naopak neprobíhá tak dobře, je budování odborných učeben na I. ZŠ. Podle posledních informací to ale vypadá, že se tuto 
akci nakonec podaří dotáhnout do vítězného konce a Nové Město nepřijde o dotaci. Po dokončení těchto velkých investic bude 

město finančně dost vyčerpané, a bude tedy znovu nutné začít šetřit. I tak nás ještě v dalším období čeká například stavba multifunkčního hřiště s ledovou 
plochou vedle haly, úpravy Masarykovy ulice, ale ty už bychom měli zvládnout z městského rozpočtu, bez půjček od banky.
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Virtuální univerzita 
třetího věku
V úterý 4. února v 9:00 zahajujeme semestr 
ve společenské místnosti NSS  na ul. Žďárská 
68. Navštěvovat bude možno přednášky: 
Rituály evropských královských rodů ve 
dnech:  4. a 18. února, 3., 17. a 31. března  
a  7. dubna.
Včelařský rok ve dnech: 11. a 25. února, 10. 
a 24. března  a  14. dubna.
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 320 Kč, za 20 Kč 
si mohou účastníci nechat vytisknout text 
příslušné přednášky. Prvních dvou přednášek 
je možno se zúčastnit nezávazně na zkoušku.
Úspěšní absolventi obdrží po každém kurzu 
Pamětní listy.  Po absolvování šesti kurzů 
vzniká nárok na promoci na České zeměděl-
ské univerzitě v Praze, spojené s předáním 
Osvědčení o absolvování. 
 e-mail: liska.zdenek@centrum.cz

Nová aplikace hlášení závad
Drobné problémy či závady, jako jsou například 
nesvítící lampy veřejného osvětlení, závady na ko-
munikaci, poškození majetku města nebo černé 
skládky, mohou nově občané města hlásit radnici 
prostřednictvím nové aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD. 

Na webových stránkách města www.nmnm.cz v 
sekci OTEVŘENÉ MĚSTO najdou občané odkaz 
přímo do aplikace, která slouží pro jednoduché 
nahlášení případných závad či nedostatků. Nová 
aplikace umožní občanům rychle nahlásit záva-
dy na veřejném prostranství či majetku (veřejné 
osvětlení, lavičky, kontejnery apod.) nebo může 
posloužit i k námětům, např. dovybavení veřejné-
ho prostranství o chybějící vybavení. 

Pro využití aplikace je vyžadován pou-
ze standardní webový prohlížeč nebo ji lze 
spustit i na chytrém mobilním telefonu. Lidé 
tak snadno vyfotí a ihned z místa odešlou 
hlášení o závadě, včetně fotografie, podobně 
jako v minulosti v aplikaci LEPŠÍ MÍSTO. 
Jednotlivá hlášení se pořizují pomocí jedno-

duchého formuláře. Nejprve kliknete na tlačítko 
Nahlásit problém. Zobrazí se daný formulář pro 
vybrání konkrétního místa se závadou či nedo-
statkem. Formulář obsahuje předvyplněnou na-
bídku s typy možných závad nebo konkrétním 
druhem majetku. Dále se vyplní stručný popis, 
e-mailová adresa odesílatele a případně foto-
grafie. Po odeslání hlášení je pomocí e-mailu 
informován správce celé aplikace, který předá 
kompetentní osobě vaše požadavky. Hlášení je 
po předání vidět na mapě s příslušným barevným 
rozlišením (přijato, v řešení, vyřešeno). Aplika-
ce je v testovacím provozu, nicméně jakákoli 
nahlášená závada bude zpracována. Je nutno 
vyplnit buď telefonní kontakt, nebo e-mailovou 
adresu pro případné upřesnění nahlášené záva-
dy. Aplikaci budou používat i organizace města, 
např. TS služby s.r.o. Předem děkujeme za vaše 
náměty a připomínky.   -kb-

Rozhovor s místostarostou Jaroslavem Lemperou
Druhým místostarostou je od ko-
munálních voleb v roce 2018 Jaro-
slav Lempera.  Ptali jsme se ho,  jak 
se mu v úřadě  daří a čeho dosáhl.

Jak jste spokojený v úřadu, od vašeho 
jmenování místostarostou uběhl více než rok.  
Některé věci jdou pomaleji, než bych si přál. Slí-
bil jsem, že se pokusím dát do pořádku městské 
pozemky a jejich využití, pomohu s územním 
plánováním, přispěji k nastartování nové výstav-
by a obecně k lepší přípravě staveb. Částečně se to 
daří. Vykupujeme potřebné pozemky, postupně 
jednáme s úřady o převodech majetku na město, 
některá minulá opomenutí dáváme do pořádku.

Co se vám ve funkci podařilo, z čeho máte 
opravdu radost?
Největší radost mám právě z pozemků, které se 
daří pro město získávat. Můžete mít skvělé plány 
rozvoje, ale když narazíte na problémy v majet-
kových vztazích, tak se nehnete dál. Spokojený 
budu, až se například podaří rozjet další etapu 
výstavby v Pohledci a připravíme novou lokalitu 
i v Novém Městě.

Jak funguje nový tým na radnici?
Myslím, že jsme s Michalem Šmardou a místosta-
rostou Stanislavem Markem dobře fungující tým. 

V radě je nás jen pět. Je to akčnější a pružnější. 
Každý radní přináší jiný úhel pohledu, jednáme 
rychle a efektivně. Musím říct, že mě to baví.

Na co budete vzpomínat v souvislosti s rokem 
2019 a na co byste nejraději zapomněl?

Jsem velmi rád, že jsme získali dotaci na stavbu 
Sportovní haly a výstavba probíhá bez problémů. 
Stejně jako řada Novoměšťáků se na halu moc 
těším a považuji její výstavbu za skvělý úspěch. 
Dobře jde i stavba kanalizace v Petrovicích. Lidé 
dnes možná ani nedokáží docenit, jaký význam 
to bude pro rozvoj této místní části mít. Mrzí mě 
naopak komplikace a zdržení na stavbě 1.ZŠ. S 
tou je hrozně moc trápení a nekonečných jednání. 
Musím přiznat, že až bude hotová, tak se nám 
hodně uleví.

Co tento rok znamenal pro Nové Město?
V novoročním příspěvku už o tom psal starosta. 
V našem městě vrcholí období velkých investic. 
Doháněli jsme jakýsi dluh a plnili sliby, které 
dávalo několik generací zastupitelů před námi. 
Ve chvíli, kdy dokončíme halu, bude tato krásná 
etapa práce na radnici za námi.

Na co se těšíte v roce 2020?
Dohodli jsme se, že se pokusíme sestavit nový 
investiční plán pro naše město. Že se budeme 
snažit najít shodu na několika významných in-

vesticích a o ty budeme usilovat v příštích letech. 
Na to se těším.

Rozpočet počítá s investicemi, které dosahují 
téměř 130 milionů. Nemáte obavy z toho, že 
se něco pokazí? Rekonstrukce 1.ZŠ se moc 
nedaří ...
Vždy, když se vrhnete do takto mohutné investiční 
činnosti, tak hrozí, že uděláte chyby, narazíte na 
problémy nebo prostě jen budete mít smůlu. V 
době, kdy se dělalo méně, bylo i méně problémů. 
Na radnici je ale poměrně dobře fungující tým 
úředníků, kteří investiční akce pečlivě připravují 
a mají rozsáhlé zkušenosti. Mám v ně důvěru a 
myslím, že se na ně mohu spolehnout.

 -kb-

„...Myslím, že jsme s Michalem Šmardou a 
místostarostou Stanislavem Markem dobře fungu-
jící tým...." 
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MO Svazu tělesně postižených pořádá 
přednášku „První pomoc a význam Červené-
ho kříže“, která se koná 13. února od 14:00 
do 16:00 v kulturním domě, místnost č. 2. 
Zvána je široká veřejnost.
 Za předsednictvo Vladimír Přívara

Pozvání k návštěvě 1. ZŠ

V týdnu od 3. – 5. února 2020 zveme ve-
řejnost k návštěvě přístavby naší školy na 
Tyršově ulici 321 v rámci Dnů otevřených 
dveří. Zájemci si mohou prohlédnout prosto-
ry a vybavení jednotlivých tříd. V tyto dny je 
možno zhlédnout výuku v 1. – 3. ročníku:

1. ročník – středa 5. 2. v době 7,30 – 11,00

2. ročník – pondělí 3. 2. v době 7,30 – 11,00

3. ročník – úterý 4. 2. v době 7,30 – 11,00

Aby nedocházelo k narušování výuky v uve-
dených ročnících, prosíme návštěvníky o do-
držení začátků vyučovacích hodin, jejichž 
časové vymezení je následující:
1. hodina: 7,30 – 8,15 hodin
2. hodina: 8,20 – 9,05 hodin
3. hodina: 9,20  - 10,05 hodin
4. hodina: 10,15 – 11,00 hodin
Dne 13. února 2020 od 15,30 hodin zveme 
rodiče a budoucí prvňáčky na tradiční Po-
sezení u kávy a čaje, které se uskuteční na 
přístavbě školy na Tyršově ulici 321.  Bude 
možné se podívat na ukázku práce s letošními 
prvňáčky a seznámit se s učitelkami budou-
cích prvních tříd.
Dne 5. března 2020 od 15,30 hodin proběhne 
na přístavbě školy na Tyršově ulici 321 Zápis 
nanečisto. Děti si hravou a zábavnou formou 
mohou vyzkoušet, jak jsou připraveny plnit 
zápisové úkoly v prostředí školy.
Případné další informace naleznete na 
webových stránkách školy.
Těšíme se na naše společná setkání.
I. ZŠ Vratislavovo náměstí 124, Nové Město 
na Moravě

O příměstské tábory je stále větší zájem
Co chystá Dům dětí a mládeže v roce 2020, nám 
prozradila ředitelka Alena Sobotková.

Vaše organizace je určena primárně dětem. 
Myslíte ale také na rodiče?
Není žádnou novinkou, že každé pondělí máme 
otevřenou hernu v Mateřském centru. Je to 
prostor pro setkávání dětí i rodičů. Děti si pohrají, 
rodiče mohou sdílet zkušenosti a strávit spolu 
hezký čas. Už to takhle funguje řadu let. Ale navíc 
máme program i v úterý. V úterý máme oblíbené 
programy zaměřené na rozvoj jemné motoriky - 
keramika, výtvarné tvoření,  také probíhá cvičení 
pro nejmenší. Každý rok k nám přichází další 
nové maminky. Děti, když vyrostou, objevují se 
u nás i v zájmových kroužcích.

Co dalšího připravujete? 
Nejbližší akcí  bude karneval, který připravujeme 
ve spolupráci s NKZ. Karneval se koná v rámci 
masopustu 8. února ve velkém sále kul turního 
domu. Loni se velice podařil, sešly se tu nejen 
děti, ale i jejich rodiče a prarodiče a byla zde 
hezká rodinná atmosféra. 

Chystáte na masopust nějaký doprovodný 
program? 
Bude například malování na obličej a spousta 
muziky, aby se děti mohly vyřádit. Z dalších akcí 
bych určitě vyzdvihla Dětský den. Ten se bude 
letos konat 30. května. Na jeho přípravě se podílí 
celá řada organizací, které nám velmi pomáhají. 
Akce se koná u Koupaliště. Letos jsme pozvali 
fyzikální show ÚDiF.  Loni jsme měli airsoftovou 
střelnici, hasiči nachystali nafukovací člun - plav-
bu po vodě, skauti připravili lezení po stromech 
a nechybělo ani opékání špekáčků. Věřím, že i 
letos to bude skvělé. 

Plánujete opět příměstské tábory? Ty jsou kaž-
dý rok velmi oblíbené. 
Rozhodně ano. Původně jsme jim věnovali dva 

týdny o prázdninách a loni už to bylo šest týdnů. 
Tábor spočívá v tom, že děti zabavíme přes den, 
odpoledne si je rodiče mohou cestou z práce vy-
zvednout. Velký zájem nás těší a už připravu jeme 
program na ty letošní. Novinkou bude taneční 
příměstský tábor - street dance. 

Co mohou děti na táboře dělat? 
Připravujeme pro ně celodenní program. Od 
sportovního po výtvarný. Každý tábor je nějak 
tematicky zaměřen. Čas trávíme tady v kulturním 
domě, chodíme do tělocvičen a samozřejmě i ven. 
Vše záleží na konkrétní aktivitě, kterou pro děti 
připravíme. S dětmi jsou samozřejmě po celý den 
moji kolegové. Původně jsme to zvládali vlastní-
mi silami, ale loni jsme si už museli dohodnout 
externí výpomoc. Už nyní se mě rodiče ptají, kdy 
tábory budou, aby si mohli naplánovat dovolené. 
Na tábory je možné se přihlásit od února. Každé-
mu radím, ať to udělá co nejdříve. 

DDM ale nejsou jen tábory. Máte pod svými 
křídly celou řadu kroužků. 
Samozřejmě. Letos na podzim například slaví 
naše mažoretky 25 let. To bude velká událost. 
Děvčata se na to už připravují. Začátkem října 
bude přehlídka, kde předvedou to nejlepší. Mys-
lím, že mažoretky jsou v Novém Městě hodně 
vidět, často vystupují na městských akcích. Také 
nás reprezentuje aerobik.  Máme ale i oddíl street 
dance.  V týmu jsou  i chlapci, kteří nás reprezen-
tují. Jsou pod vedením skvělých lektorek.

Kroužků v DDM je opravdu hodně. Máte ale 
také něco pro rodiče? 
Ve spolupráci s EKS proběhne další cyklus 
osobnostně rozvojových  kurzů.  Ženy by se tam 
měly naučit, jak uspět u pohovoru do zaměstnání, 
jak rozvíjet komunikační dovednosti a mnoho 
dalších věcí, které moderní žena potřebuje. 
 -kb- 
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Podařilo se, alternativní základka bude  
v Petrovicích 
Sebevědomé děti, které mají zájem o učení a doká-
ží obstát v náročném světě. To je cíl, který mají 
nadšenci ze Spolku Jinak. Novou základní školu 
s alternativním přístupem k výuce by rádi otevřeli 
v Petrovicích. Podle Jarky Šmídkové, jedné ze za-
kladatelů, to zatím vypadá nadějně.
O otevření nové školy, která by přinesla odlišný 
styl výuky, se snažíte už řadu měsíců. Jak jste 
postoupili?
Pracujeme na tom opravdu každý den a mám 
velkou radost, že můžu oznámit, že poté, co 
náš záměr zřídit novou základní školu posvětilo 
Nové Město a Kraj Vysočina, dostali jsme oficiální 
povolení už i z Ministerstva školství. To v praxi 
znamená, že naše škola je oficiálně schválena a 
už nic nebrání tomu, abychom začali.
Za sebou máte tedy velký kus práce, co vás ale 
ještě čeká?
Podařilo se nám dohodnout se SOŠ Nové Město 
na Moravě, která nám poskytne prostory v 
bývalém internátě v Petrovicích. Škola tam má 
areál, dílny a několik budov. Máme pocit, že jsme 
tam našli i řadu spřízněných duší. Myslím, že styl 
výuky, který my vidíme jako ideální, preferují 
i tam. Protože bychom ale měli začít s výukou 
už od příštího školního roku, čeká nás opravdu 
hodně práce. Musíme přejít od slov k činům. V 
současné době jednáme o nájemní smlouvě a 
čekáme na stavební povolení.
Co konkrétně budete v Petrovicích dělat?
Samozřejmě jsou nutné nějaké stavební úpravy. 
Celý projekt je také třeba ufinancovat. Doteď jsme 
mohli dělat vše na dobrovolnické bázi, bez nároku 
na nějakou odměnu, z nadšení pro věc. Hodně 
lidí naši myšlenku podporuje, ale doteď čekali, 
jak to celé dopadne, jestli dostaneme všechna ta 
nutná povolení. Nyní se situace změnila, máme 
zelenou z ministerstva, a jak se říká, nyní se láme 
chleba. Budeme proto velmi vděčni za jakoukoliv 
pomoc. Velmi nám samozřejmě pomáhají rodiče, 
kteří s námi spolupracují od začátku. Doufám ale, 
že se nám podaří také získat dostatek finančních 
prostředků, abychom mohli naši vizi dotáhnout 
do konce. 
Mluvíte o vizi, jaká vlastně je? 
Chceme, aby děti, které budou studovat na naší 
škole, neztratily touhu po poznávání nových věcí, 
což se podle nás často děje při klasickém způsobu 
výuky. Ten nutí děti memorovat a plnit úkoly, a 
žáci tak brzy ztratí zájem něco se reálně dozvědět. 
My bychom chtěli výuku více přizpůsobit jejich 
individualitě. Podporovat je v tom, co je baví a 
na co mají vlohy, a tak je naučit zvládnout i to 
ostatní, co samozřejmě umět také musí.
Jak ale zajistíte, aby se něco naučily. Do učení 
se nikomu moc nechce, známe to každý?

Věříme, že děti se látku naučí, protože je to bude 
opravdu zajímat. Samozřejmě tento způsob vý-
uky není nic, co bychom si vycucali z prstu. Je to 
platná metoda, která se provozuje na mnoha ško-
lách u nás i v zahraničí. A není to nic jednoduché-
ho, to je třeba také zdůraznit. Já se vlastně ani 
nedivím, že na klasických základkách se učí jinak. 
Při tom počtu dětí ve třídě to jinak ani nejde. I v 
naší škole samozřejmě děti budou muset splnit 
osnovy, které jsou dané zákonem, ale půjdeme 
na to prostě trochu jinak. 
Co je reálná výhoda takového způsobu vzdě-
lávání?
Současný školní systém připravuje děti pro svět, 
který už neexistuje. Je zastaralý. Vše se dnes vy-
víjí tak rychle, že opravdu nevíme, jaké profese 
budou potřeba v momentě, až tyto děti vstoupí 
do dospělého života. Moderní způsob výuky je 
proto zaměřen na to, aby zůstaly sebevědomé, 
kreativní a zvídavé. Jako takové pak mnohem 
lépe obstojí v nepředvídatelných situacích, které 
je v budoucnu čekají. 
Kolik předpokládáte, že bude do vaší školy 
chodit dětí?
Aby náš systém fungoval, je třeba se dětem vě-
novat individuálně. Do první třídy proto bere-
me zhruba deset dětí. Zájem je a postupem času 
bychom samozřejmě chtěli zaplnit všech devět 
ročníků. 
Máte už také domluvené učitele? 
Ty v současné době vybíráme. I u nich je totiž vel-
mi důležitá motivace, musíme si rozumět v tom, 
čeho chceme dosáhnout. Velkou míru zapojení 
tento způsob výuky vyžaduje i od rodičů, kteří 
musí se školou poměrně úzce spolupracovat.  
Věřím ale, že to stojí za to. I proto jsme změnili 
dosavadní název. Nyní jsme Škola Spolu. Veřejná 
sbírka pro Školu Spolu odstartována, děkujeme 
vám za podporu! Č.ú. 2401710651/2010  

 -kb-

New Town Swing 
Přijďte 15. února 2020 od 18 hodin  do KD
na jedinečnou swingovou taneční akci na pod-
poru alternativní školy.
Od 18:30 startuje taneční workshop pod ve-
dením profíků z taneční školy Swing Wings. 
Taneční večer zahájí ve 20:00 brněnská kape-
la Django Jet. Během večera vystoupí dále 
DJ Peter Šinaľ, taneční škola Swing Wings a 
skvělí manželé Fojtů. Těšit se můžeme také na 
novoměstský ženský pěvecký kvartet ZEVL 
a Marka Peňáze. Swingové doplňky můžete 
během večera zakoupit v pravém swingovém 
obchůdku. Vstupné je 250 Kč, předprodej 
vstupenek v informačním centru a v síti  
smsticket.  Tomáš Blažek

Novoměstská nemocnice 
vydala knihu k 80. výročí 
svého založení
Původně byl v plánu pouze almanach, nako-
nec vznikla kniha 80 let jsme vám nablízku 
aneb Příběh novoměstské nemocnice. 
Autorkou knihy je tisková mluvčí nemocni-
ce Tamara Pecková. Kniha je v prodeji hned 
na pěti místech. V novoměstské nemocnici 
na recepci chirurgie a v nemocničním bufe-
tu. Další prodejní místo v Novém Městě je 
informační centrum. Knihu prodává také 
knihkupectví Gabriela Šemrincová ve Žďáře 
nad Sázavou a knihkupectví Kanzelsberger 
rovněž ve Žďáře nad Sázavou. Stojí 240 Kč.
 -kb-
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Ze života novoměstských spolků
Skautský konec roku
V jeden velký bzučící úl proměnili místní 
kulturní dům bývalí i současní novoměstští 
skauti, a to v rámci svého sobotního srazu 16. 
listopadu. Na akci se během celého odpoledne 
prostřídalo asi 700 návštěvníků a všichni si 
setkání užili na maximum. Odpolední část 
naplnila celá řada aktivit. Nechyběly tradiční i 
netradiční táborové hry, kroniky, fotky, filmy aj. 
Nadmíru úspěšná byla i dobrovolnická kavár-
na, nabízející skvělou kávu a něco k zakousnutí. 
Přivítat jsme mohli i celou řadu milých 
hostů, např. pana starostu Michala Šmar-
du či Marka Baláše, současného ná-
čelníka Junáka. Skvěle se povedl koncert 
Barel rocku, který naše setkání uzavíral.  

Vánoce jsou čas, kdy se snažíme dělat radost 
ostatním. Stejně jako jiné roky mohli jste i letos 
na mnoha místech potkat skauty rozdávající 

Betlémské světlo. Jde o poselství porozumění 
mezi národy, plamínek světla putující skaut-
skou štafetou do Evropy až ze samotného 
Betléma. Radost přináší i naše tradiční zpí-
vání koled. Pro veřejnost je určeno to, které 
probíhá 23. prosince u vánočního stromu na 
Vratislavově náměstí. Náš „Betlém band“ toho 
během adventu ale zvládl mnohem víc. S ko-
ledami jsme navštívili dvě oddělení novoměst-
ské nemocnice, Centrum Zdislava a koncertní 
šňůra vyvrcholila na Štědrý den dopoledne, 
kdy se v Domě s pečovatelskou službou sešlo 
ke zpívání víc než 70 novoměstských skautů.
Děkujeme všem za přízeň v uplynulém roce a 
přejeme hodně zdaru do toho nového.
     
Za skauty z NMNM Vítek Koutenský

Besedy spolku Svět na jevišti 
Bohuslava Horská: Být 
člověku člověkem
čtvrtek 13. února 2020 v 18:00, kulturní dům, 
klubovna č. 1, vstupné dobrovolné
 Beseda o pomoci v náročných životních situa-
cích. „Berte na sebe břemena jedni druhých…“ 
Každý z nás se někdy ocitne v situaci, která je 
pro něj náročná a ve které uvítá pomoc druhé-
ho člověka, ať se jedná o pomoc odbornou i 
laickou. Svoje zkušenosti s touto pomocí má 
Bohuslava Horská, dlouholetá pracovnice linky 
důvěry, supervizorka a poradkyně pro pozůsta-
lé. V rámci přednášky nás seznámí s prací linek 
důvěry i možnostmi, jak pomoci lidem, kteří 
prožívají něco těžkého. 

Radek Kašpar: Argentina, 
hořká země
středa 26. února 2020 v 18:00, kulturní dům, 
klubovna č. 2, vstupné dobrovolné 
Jen jedna země světa již patřila mezi velmi roz-
vinuté a pak zařadila zpátečku. Proč? To se 
dozvíte na besedě s Radkem Kašparem o jeho 
měsíčním putování Argentinou, zemí plnou 
přírodních krás a zajímavých lidí.

MVDr. Radek Kašpar strávil poslední roky 

hledáním technik vnitřní rovnováhy. Je certifi-
kovaným učitelem jógy smíchu, organizoval 
kurzy 5 rytmů, je učitelem šamanismu pro 
uznávanou Nadaci pro šam. vědění. V oblasti 
psychologie se zabývá jak vědecky ověřenými 
technikami, tak těmi, jejichž vědecké uznání 
postupně přichází. Přednáší o syndromu vy-
hoření pro veterináře, zajímá ho komunikace 
v rámci veterinární praxe, a když má volno, 
zmizí v Latinské Americe.  -kb-

Co přináší život
Dne 8.12.2019 v dopoledních bylo strážníkům 
oznámeno, že v OD Penny Market byla přisti-
žena žena při krádeži zboží. Strážníci na místě 
věc zadokumentovali a po provedení všech 
nezbytných úkonů vyřešili uložením pokuty.

Dne 15.12.2019 byl na služebně MP předán 
nález mobilního telefonu. Vzhledem k tomu, 
že telefon nebyl zablokovaný, podařilo se dle 
seznamu zjistit majitele a telefon v pořádku 
předat. 

Dne 15.12.2019 bylo strážníkům oznámeno, 
že na ul. Masarykova se nachází větší skupinka 
osob, které se vzájemně napadají. Po příjezdu 
na místo se zde již nacházela hlídka PČR, která 
si věc převzala k dalšímu opatření. K žádný 
výtržnostem  již nedocházelo a situaci na místě 
se podařilo uklidnit. 

Dne 20.12.2019 bylo oznámeno, že na 
Kazmírově rybníku je k ledu přimrzlá husa. 
Strážníci na místě led rozbili a husa se pře-
místila na jiné místo. O celé záležitosti byl 
vyrozuměn i majitel. 

Dne 21.12.2019 v podvečerních hodinách bylo 
oznámeno obsluhou BČS, že zde leží podnapilá 
osoba. Strážníci na místě zjistili, že se jedná 
o muže, který není schopen chůze ani žádné 
komunikace. Provedenou orientační dechovou 
zkouškou bylo muži naměřeno 2,68 promile 
alkoholu v dechu. Následně byl převezen do 
PZS Jihlava k vystřízlivění. 

V nočních hodinách dne 28.12.2019 řešili 
strážníci rušení nočního klidu na HU UNO. 
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že z jednoho 
bytu je slyšet hlasitá hudba a konverzace. Příto-
mné osoby byly upozorněny na rušení nočního 
klidu, hudbu ihned vypnuly a návštěva odešla 
pryč. 

Dne 31.12.2019 bylo oznámeno na služebnu 
MP, že u OD Lidl je v trávě pootevřená šachta a 
hrozí zde nebezpečí zranění. Strážníci na místě 
šachtu uzavřeli a vyrozuměli odpovědné osoby.

 Městská policie

„Proč zrovna já?“ ptají se 
oběti trestných činů
Nalézt odpověď pomohou poradny pro oběti 
Probační a mediační služby. Jedna z nich pů-
sobí i ve Žďáře nad Sázavou, nabízí bezplatně 
služby od právních informací po psychoso-
ciální pomoc.  Žďárskou poradnu pro oběti 
najdete na adrese Komenského 1786/25, 
Žďár nad Sázavou, 3. patro. Obrátit se na 
poradkyni můžete telefonicky (727 939 970) 
či prostřednictvím e-mailu (nsupkova@ext.
pms.justice.cz). Poradenské hodiny bez ob-
jednání jsou každou středu od 13:00 do 16:00 
a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin. 
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Novoměstsko ve fotografiích: Nová ulice Bradyových

Nové Město má novou ulici. Jmenuje se po rodině Jiřího Bradyho, který 
zemřel loni v lednu v Torontě.

Jméno rodiny Bradyových je  Novoměš-
ťákům dobře známé. Téměř všichni její příslušníci 
totiž zemřeli za druhé světové války v koncent-
račních táborech. Vrátil se jen  jediný, tehdy 
14letý Jiří Brady, který se později stal čestným 
občanem Nového Města. Při jeho poslední ná-
vštěvě jej vítaly stovky lidí. Osud Jiřího i jeho 
příbuzných nám bude připomínat ulice, která 
spojuje Palackého náměstí s Vratislavovým a 
která se nově jmenuje Bradyových. 

Slavnostního aktu a symbolického otevření ulice 
se 10. ledna zúčastnil kromě vedení města také 
příbuzný Jiřího Bradyho, bývalý ministr kultu-
ry Daniel Herman, a český zástupce kanadského 
velvyslanectví Michal Vlček. První si vzal slovo 
starosta Michal Šmarda. Shromážděným Novo-
měšťákům popsal rozpory,které dnes společnost 
při vzpomínkách na hrůzy války provázejí. Začal 
řečnickou otázkou, zda má smysl připomínat si 
smutné události staré tři čtvrtě století. "Myslím, 
že připomenutí  těchto událostí je důležité. Při-
pomenutí toho, že zlo, které se stalo, není jen 
pár písmeny na stránkách historických knih. Že 
bylo skutečné a kráčelo naším městem.“ 
Synovec Jiřího Bradyho Daniel Herman jménem 

rodiny poděkoval a řekl, že je mu velkou ctí, že 
může v Novém Městě být. „Se svým strýcem 
jsem několikrát hovořil o tom, co prožil, a byly 
to věci nelehké. On měl ale velký dar přetavit 
i zlé věci v něco pozitivního. Říkal, že je třeba 
řetězec zla přetnout a podat si ruce k přátelství. 
Jistě by si přál, aby už žádná ulice a cesta nevedla 
ke koncentračním táborům, ale aby nás cesty 
spojovaly.“

 -kb-

Přednáška Radka Jaroše
a Rudy Švaříčka

Radek Jaroš – Koruna světa – Afrika / 
Ruda Švaříček – Nová Guinea

úterý 11. 2. 2020 v 18:00 hodin
Kulturní dům Nové Město na Moravě, 
Tyršova 1001
Vstupné 180 Kč. Děti do 15 let, OZP/OZZ, 
důchodci 90 Kč.
Přednáška je benefiční – výtěžek akce bude 
věnován pro Domácí hospic Vysočina a Cent-
rum Zdislava.
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Zimní olympiáda dětí a mládeže 

V termínu 19. – 24. ledna hostil Karlovarský kraj 
IX. zimní olympiádu dětí a mládeže. Do bojů o 
medaile zasáhla také necelá stovka sportovců z 
Kraje Vysočina, která obhajovala bronzovou příč-
ku v pořadí krajů z roku 2018, kdy se ZODM ko-
nala v Pardubickém kraji. Tehdy naše sportovní 

naděje vybojovaly celkem 30 me-
dailí, z nichž 11 bylo zlatých. K 
letošním stupňům vítězů přitom 
měli pomoci medailisté z předloň-
ské sestavy. Naděje kraj vkládal 
do předloni dvakrát bronzového 
biatlonisty Vladimíra Kocmánka, 
jenž patří mezi odchovance novo-
městské biatlonové školy. Právě 
na biatlon a rychlobruslení Vyso-

čina spoléhala nejvíce, protože se tradičně jedná o 
její nejsilnější disciplíny. Mezi další želízka v ohni 
se řadily běžkyně Lucie Crháková či skicrossařka 
Dana Harvey. Jak se dařilo naplnit očekávání, 
se dočtete v březnovém vydání Novoměstska. 
 -mah-

Hledá se sportovec Kraje Vysočina pro rok 2019
Kraj Vysočina hledá nejlepší sportovní kolektivy 
a sportovce, kteří v uplynulém roce zazářili mi-
nimálně na republikové úrovni. Už 18. ročník 
ankety Sportovec Kraje Vysočina odstartoval v 
pondělí 6. ledna, kdy byl spuštěn příjem nominací 
od jednotlivých sportovních klubů, organizací 
nebo spolků. Následně se ke slovu dostane ve-
řejnost, která bude moci dát hlas svému favoritovi 
od 6. února. Slavnostní galavečer s vyhlášením 
nejlepších sportovců Kraje Vysočina naplánova-
li organizátoři na 9. dubna v Jihlavě. Odborná 
část ankety probíhala od 6. do 31. ledna, kdy 
jednotlivé sportovní svazy, kluby a organizace 
mohly zasílat nominace hned v 7 kategoriích. Po 
ukončení sběru nominací v odborné rovině bude 
6. února spuštěna elektronická čtenářská anketa, 
a to na webových stránkách www.kr-vysocina.cz/
sportovec. Veřejnost bude mít po tomto termínu 
možnost připojit svůj hlas k zadaným nominacím 

sportovců nebo prostřednictvím formuláře přidat 
do čtenářské ankety vlastní nominaci. Hlasování 
bude ukončeno o půlnoci 6. března.  -mah-

Fotbalisté pilují formu na jarní část sezony 

Do přípravy na jarní část Moravskoslezské fot-
balové ligy již naskočili fotbalisté týmu SFK Vr-
chovina. Po zimní pauze však na trénink dorazil 

oslabený kádr. Trenérovi Richardu Zemanovi 
vypadlo hned sedm hráčů. Chybí nejen opory 
Luboš Zbytovský a Kamil Skalník, se kterými se 
klub rozloučil hned po podzimu, ale problémy 
se zády vyřadily na dobu neurčitou i záložníka 
Lukáše Wolkera. K  tomu se křídelní útočník 
Radek Matulka zapojil do přípravy v mateřské 
Jihlavě, Luboše Chloupka chtějí minimálně přes 
zimu v jeho předchozím působišti v Blansku a 
stoper Jiří Batelka zaujal druholigový Prostějov. 
Na odchodu je také brankář Lukáš Maňák, jenž 
zkouší štěstí u slovenských sousedů. Zatímco 
v kolonce odchodů číslo hrozivě narůstá, v kolon-

ce příchodů svítí zatím jednička. Jedinou posilou 
je obránce Staré Říše Lukáš Hekerle, který bude 
v klubu na zkoušku do poloviny února. „Dostali 
jsme se do situace, kdy musíme čekat na kluby 
z vyšších soutěží, zda-li nějakého hráče uvolní. 
S tímto kádrem do jara určitě nepůjdeme,“ říká 
Richard Zeman, který bude moci nadále počítat 
se službami ghanského záložníka Aarona Donko-
ra. Ten si tak v Česku vyzkoušel i zimní přípravu. 
V jejím úvodu hráči nabírali zejména fyzičku a 
trénovali čtyřikrát týdně. První přípravné utkání 
sehráli 25. ledna.  -mah-

Florbalové 
okénko 
Hned dva novoměstští dorostenci byli nomi-
nováni na finálový turnaj florbalistů do 17 
let, ve kterém se proti sobě utkaly jednotlivé 
kraje. Lukáš Hudeček a Martin Kršek před-
váděli spolu se zbytkem týmu výbornou hru 
a jen těsně jim unikla historická medaile. 
V konkurenci 16 týmů, kdy do turnaje zasáhl 
i výběr slovenských florbalistů, skončili na 
celkovém 4. místě. Nejlepší hráči turnaje teď 
doufají, že budou nominováni do českého 
reprezentačního týmu do 17 let. Mužský 
florbalový tým vyhrál na přelomu roku 3 ze 
4 zápasů. Padl pouze s týmem SK Jihlava. 
Tím pádem jsou stále ve hře o čelo soutěže. 
Kanadskému bodování vévodí František 
Košík, který ve 14 zápasech vstřelil 28 branek 
a připsal si 18 přihrávek. V Orelské lize na-
dále válí mladší žáci i dorostenci. Mladší žáci 
přejeli svého největšího soupeře z Adamova, 
kterému ve 2 zápasech nasázeli 24 gólů. I 
to svědčí o jejich dominanci. Dorostenci 
v oslabené sestavě dokázali přehrát Žďár 
5:4 a těsně prohráli s Vyškovem 1:3.  
 -tom-, -mah-

V minulosti anketu vyhrál i Šimon Mareček 
z NMNM.
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Výškařské úspěchy 
Nové Město patří k současné líhni skokanů 
do výšky. Potvrdilo se to na konci loňského 
roku, kdy se představili na výškařských zá-
vodech v Brně. Dařilo se zejména Matyáši 
Ammerovi, který dominoval v mužské ka-
tegorii, a to výkonem 188 cm. V kategorii 
žactva se neztratil ani Zbyněk Pecha. Dokázal 
překonat laťku ve výšce 164 cm a skončil těs-
ně pod bednou na 4. místě. Jejich výkony jsou 
velkým příslibem do právě probíhající halové 
sezony.  -mah-

Sjezdovka jede 
Jízdu na horské dráze připomíná sezona na 
sjezdovce na Harusově kopci. Slibný rozjezd 
totiž přerušilo teplé počasí, a tak bylo třeba 
provoz na několik dní přerušit. Lyžaři se na 
kopec vrátili 30. prosince. V polovině ledna 
leželo na sjezdovce 30 až 50 cm převážně 
technického sněhu a lyžovalo se každý den 
do 21. hodiny. Příslibem je pak předpověď 
počasí, která počítá s únorovým ochlazením.  
Na příchod opravdové zimy čekají také běž-
kaři. Vytáhnout běžky totiž bylo možné 
pouze ve Vysočina Areně, mimo areál byla 
sněhová pokrývka nedostatečná pro úpravu 
běžeckých tratí.  -mah- 

Nové Město oblíbeným cílem 
cyklistů 
V průběhu celého loňského roku se na Vyso-
čině monitorovalo využívání cyklostezek. Ze 
statistiky sčítání průjezdů a průchodů dvanác-
ti sledovaných uzlů vyšlo, že Nové Město patří 
mezi nejoblíbenější cyklistické cíle v našem kraji. 
K nim se dále řadí cyklostezka v Přibyslavi, cyk-
lostezka podél Pilské nádrže či spojovačka mezi 
Lukami nad Jihlavou a Jihlavou. Vůbec nejvíce 
cyklistů pak využívalo cyklostezku v lokalitě Na 
Losích v Havlíčkově Brodě. Z čísel dále vyply-
nulo, že nejvíce se na Vysočině šlape do pedálů 
během víkendu, nejfrekventovanějším dnem je 
pak neděle. Nejčastěji pak cyklisté v loňském roce 
vyjížděli v srpnu. Čísla potvrdila samozřejmě i 
vazbu na počasí, a tak hezký duben překonal ve 
statistikách poměrně deštivější květen loňského 
roku.  -mah-

MČR v thajském boxu 
O thajském boxu je v našem městě čím dál častěji 
slyšet. I díky úspěchům novoměstského kickbo-
xera Davida Dvořáčka. A ti nejlepší bojovníci 
se 8. února představí v sousedním Žďáru, kde 
se v prostorách sokolovny uskuteční 108. MČR 
v tomto bojovém umění. Na diváky čeká strhu-
jící podívaná. Každý zápas začíná tradičním za-
hajovacím ceremoniálem Wai Khru, což je tanec 
včetně modlitby. Zápasí se na tři kola. Kdo chce, 
může si tento sport vyzkoušet na vlastní kůži, a 
to díky Fight Clubu. Pod jeho hlavičkou se ko-
nají pravidelné tréninky nejen v Novém Městě 
či Žďáru, ale také ve Svratce.  -mah-

Lezci dětem 
Novoměstský horolezecký oddíl Trip team 
rozjede v  letošním roce projekt s názvem 
Koukni s námi na svět shora. Ten je zamě-
řen na rozvoj pohybových aktivit dětí do 11 
let. Skládá se ze šesti akcí, které se uskuteční 
v průběhu celého roku. Zahrnuje lezení na 
umělé lezecké stěně, průpravu v chůzi na 
popruhu, lezení na boulderové stěně, prusí-
kování v průběhu oslav Nova Civitas, skalní 
lezení a v neposlední řadě lezení na strom. 
Podrobný popis plánových akcí se zájemci 
dozví na webu www.tripteam.cz. Vítána je 
také pomoc při jejich zajištění.  -mah-  

Uzávěrka březnového čísla bude 10. února. 
Prosíme posílejte své tipy a texty na adresu 
zpravodaj@nmnm.cz.

Do svěťáku promluvilo počasí 
Po čtyřech letech se do České 
republiky vrátila světová elita 
v běhu na lyžích. V termínu 18. a 
19. ledna se ve Vysočina Areně bě-
žely závody SP. Na programu byly 
čtyři závody. Do příprav a jejich 
samotného průběhu promluvilo 
počasí. Kvůli nedostatku tech-
nického sněhu se závody běžely 
na kratším okruhu, teplé počasí 
totiž omezovalo provoz sněhových děl. „Kritickou 
situaci zachránil obří zásobník se sněhem z uply-
nulé sezony,” uvedl generální sekretář novoměst-
ského závodu Světového poháru Jan Skřička. 
Pořadatelé připravili trať dlouhou zhruba 3,6 km. 
Krátkou propojkou získali kratší druhý okruh v 
délce 1,4 km. Využitím obou okruhů pak dosáhli 

požadované délky 10 km pro závody žen a 15 km 
pro soutěže mužů. Nepřízeň počasí se promítla 
také do programu závodů. Sobotní závody mužů 
a žen s intervalovými starty se běžely volnou tech-
nikou a nedělní stíhací závody se jely klasickým 
stylem.  
 -mah-
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 12.12. Ema Šanderová
 3.1. Jiří Jež
 12.1. Veronika Křížová
jubilanti
 1.1. Marta Klapačová 80 let
 23.1. Vladimír Žák 90 let
 3.2. Milan Málik 80 let
 6.2. Jiřina Srnská 94 let
 7.2. Milada Kaštánková 90 let
 10.2. Věra Husáková 75 let
 13.2. Miluška Bukáčková 98 let
 15.2. Jindřich Tatíček 92 let
 16.2. Marie Kočíková 87 let
 16.2. Bohumil Kyšperský 96 let
 18.2. Marie Mičková 75 let
 23.2. František Procházka 91 let
 23.2. Jaroslav Sláma 86 let
 24.2. Alena Albrechtová 86 let  
úmrtí
 18.12. Jaroslav Havlík (NMNM, 1945)
 20.12. Marie Veselská (NMNM, 1938)
 24.12. Zbyněk Fiala (NMNM, 1945)
 24.12. Josef Kopáček (NMNM, 1929)
 3.1. Josef Šandera (Nová Ves, 1935)
 5.1. Ing. Leopold Mlynář (NMNM, 1947)

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno úterý - pátek 9:00 - 17:00, 

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

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: 
Jan Kafka - Horácko a Podhorácko aneb Moje srdeční 
záležitost (do 2. 2.)
Výstava třebíčského fotografa Jana Kafky. Vý-
stava představuje Jana 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 2. 2.)
Výstava připravená ve spolupráci s Galerií vý-
tvarného umění v Havlíčkově Brodě představuje 
tvorbu výtvarníka Miloslava Havlíčka, a to od 
ilustrací, komiksů, koláží až po volnou tvorbu. 
Martin Šmíd - Moje quintessence  (do 15. 3.)
Výstava prezentuje dílo poličského rodáka, kte-
rý své zkušenosti s prací se sklem nyní úročí ve 
svých prostorových obrazech, které jsou na po-
mezí mezi malbou a reliéfem. Autorovým cílem 
není popisné ztvárnění přírody, ale vytvoření har-
monické kompozice zachycující osobní pocit a 
navození atmosféry. S těmito tématy pracuje jak 
v prostorových objektech, tak v rozměrných kres-
bách uhlem. 
AKCE A VERNISÁŽE:
od 31. ledna 
Malujeme sklem na hrnky
Víte, že sklem se dá i malovat? Objednejte se na 
dílnu a originálně si pomalujte svůj hrnek. Vybrat 
si můžete hrníček keramický nebo plechový. Díl-
na probíhá vždy od 3 osob, malování zvládnou 
děti od 5 let. Bližší informace a rezervace přes 
Ateliér HG na webových stránkách HG nebo na 
e-mailu: kulkova@horackagalerie.cz. 
Cena 150 Kč / hrnek
čtvrtek 6. února v 17:00
Photographia Natura 2019
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy 
Solitéry - Paměť krajiny, výběr fotografií z XVI. 
ročníku tradiční fotografické soutěže, kterou 
každoročně pořádá Muzeum Vysočiny v Jihlavě.
čtvrtek 20. února v 17:00
Výtvarná Vysočina
Horácká galerie vás srdečně zve na vernisáž vý-
stavy Výtvarná Vysočina, která představí výběr z 
aktuální tvorby členů Spolku výtvarných umělců 
Vysočiny (SVUV) a Klubu výtvarných umělců 
Horácka (KVUH).
pátek 21. února v  19:30
ARTkino HG: 25km/h (2018) + komentář Miloše Za-
bloudila
Komedie / road movie, Německo, 2018, 116 min, 
nevhodné do 12 let, české titulky, vstupné 80 Kč 
Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvolených 
životních cestách se bratři Christian (43) a Georg 

24.2.1925 zemřel v Brně Alois Mrštík, spisovatel, 95. 
výročí úmrtí (narozen 14.5.1863 v Jimramově)

Stomatologická pohotovost

K Club

Významná výročí

(45) setkávají na pohřbu svého otce. Počáteční 
pěstní souboj přímo na hřbitově, pozdější spoči-
nutí v rodném domě prolité množstvím pálenky 
a okořeněné partičkou ping-pongu na život a na 
smrt, to vše nakonec vede bratry k osudovému 
rozhodnutí.
neděle 23. února v 15:00
Žďárský swing band - písničky ze swingové krabičky
Žďárský swing band bude hrát pro přátele 
swingové a populární muziky skladby a písně 
z období zlatého věku swingu. Kromě známých 
českých písní z  padesátých a šedesátých let 
minulého století můžete slyšet i slavné světové 
evergreeny, které má orchestr v současné době 
na repertoáru. Jistě většina z vás tyto písně zná 
v podání např. K. Hály, W. Matušky, J. Zelenkové, 
V. Průchové, I. Zemánkové, E. Olmerové nebo 
L. Armstronga, F. Sinatry, R. Charlese a E. Fitz-
geraldové.  Vstupné 100 Kč
sobota 29. února v 17:00
Pódium NMNM: Othmar Müller – violoncello, Luděk 
Šabaka – klavír
Třetí z  koncertů nového projektu Pódium 
NMNM, kde se představí rakouský interpret 
Othmar Müller, na klavír zahraje český hudebník 
Luděk Šabaka. Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji za 300 Kč v novoměstském infor-
mačním centru nebo přes smsticket. 

PŘIPRAVUJEME: 
20. 3. Přátelské setkání u vína s vinařstvím Mádl
29. 3. Koncert mladých talentů

Pro bližší informace sledujte webové stránky 
a Facebook Horácké galerie.

1.2.2020 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
2.2.2020 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
8.2.2020 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
9.2.2020 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
15.2.2020 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
16.2.2020 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
22.2.2020 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
23.2.2020 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
29.2.2019 MUDr. Marie Kulková
Strážek 80, 566 567 332

Mateřské centrum Lístek

Pondělky 3., 10., 17., 24. otevřené herny s volným 
programem od 9:00,  vstupné 20 Kč
Úterky s různorodým programem od 9:30, vstupné 
50 Kč -  4.2. Hrajeme si , 11.2. Keramika , 18.2. 
Fyzioterapie, 25.2. Hrajeme si 
Kontaktní osoba Zora Janebová, tel. 606 056 225, 
e-mail: ddm.asistent@nmnm.cz
Trdlohrátky - pro děti 4-18 měsíců, každou středu 
9:00-10:00
Na ukázkovou hodinu zdarma se můžete hlásit 
na e-mail: jitka.trdlohratky@gmail.com nebo na 
tel. 732 310 306.

8. února 
Masopust 
Chystáme koblížky a zabíjač-
kové speciality, tak si přijďte dát 
před půstem pořádně za žebřík! 
14. února  11:00 - 19:00
Valentýnské dezerty
Speciální nabídka dezertů, kávy a vína.
24. února 19:00
KAZUMI SUSHI
Určitě si nenechte ujít už třetí sushi session s novo-
městskými Kazumi. Rezervace nutná.
Sledujte naše akce na sociálních sítích nebo hle-
dejte plakáty po městě!
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Oznámení

Oznamujeme, že MUDr. Helena Koutná přebrala 
od 1.1.2020 péči o pacienty ordinace praktické-
ho lékaře pro děti a dorost MUDr. Evy Mátlové. 
Provoz je zachován ve stávajících prostorách 
na ulici Masarykova. Přijímáme nové pacienty.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Prosíme, přineste vytištěný text a 
fotografie v co nejlepší kvalitě.
Uzávěrka březnového čísla je 10. února.
Vzpomínky, které se nevešly do aktuálního 
čísla, uveřejníme v následujícím vydání. 
Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz
Komerční a firemní inzerce: 
novomestskoinzerce@seznam.cz

Minibazar

Vzpomínky

Koupím garáž v NMNM. Tel.: 608 724 448
Pronajmu garáž u vlakového nádraží, volná ihned. 
Tel.: 604 423 009
Prodám sbírku pásků ke kalhotám, šatům, sukním. 
Obvod pasu do 80 cm. Po 20 Kč. Tel.: 566 615 236
Prodám kožešinovou čepici, obvod hlavy 57 cm, 
a límec. Obojí stříbrná liška. Cena 500 Kč. Tel.: 566 
615 236
Prodám učebnice němčiny a slovníky. Cena do-
hodou. Tel.: 566 615 236
Prodám pěkný černý kožený kabát. Dámský i pánský, 
vel. XL-XXL. Cena 1000 Kč. Tel.: 566 615 236
Prodám kožené kabelky, umělé kabelky, batůžky po 
50 Kč. Tel.: 566 615 236

Prodám kožené kabáty dámské vel. XL-XXL za 
100 Kč, bundy vel. XL-XXL za 100 Kč, pánskou bun-
du vel. 50 za 100 Kč, koženou pánskou vestu vel. XL 
za 50 Kč. Tel.: 566 615 236
Prodám vibrační přístroj Vibro Shaper na procvičení 
celého těla. Původní cena 9 990 Kč. Prodám za 
4 000 Kč. Tel.: 566 615 236
Pronajmu garáž na ul. Horní u Starého sídliště. 
Tel.: 723 134 275
Prodám ptačí krmítka a budky různých tvarů a 
velikostí dle dohody. Tel.: 732 718 311
Koupím starý světelný řetěz na stromeček ve tvaru 
lucerniček (světlušek). Tel.: 602 888 914
Pronajmu nebytové prostory pro podnikání, cca. 

58 m², NMNM, ul. Žďárská 294. Tel.: 602 946 
180, 777 131 534
Prodám masérské lůžko světle béžové, délka 200 
cm, šířka 70 cm. Výška nastavitelná, s područkami 
a opěrkou hlavy. Cena 1 500 Kč. Tel.: 702 369 193
Skauti z NMNM shání starší gaučové matrace o 
rozměrech cca 80 x 65 cm, molitanové s potahem.
Na odvozu se domluvíme. Tel.: 721 537 236
Prodám garáž na ul. Dukelská. Tel.: 732 666 318
Prodám novou, nepoužitou masážní vaničku k 
vodní masáži nohou. Tel.: 605 382 093
Koupím byt v ceně 1,6 milionu. Platba hotově. 
Tel. 721 910 800

Klub seniorů

3.2. Výroční členská schůze Klubu seniorů
Jídelna DPS  15-17 hod.
10.2. Utajené klenoty mezi Bratislavou a Vídní
Beseda s paní Věrou Staňkovou. 
Jídelna DPS  15-17 hod.
16.2. Zájezd do Janáčkova divadla na operetu R. Strausse 
Růžový kavalír
Cena člen Klubu a ZTP 300 Kč, hosté 400 Kč. 
Odjezd od nádraží 14:45, zastávky u KD a Jednoty.
24.2. Masopustní merenda
Penzion Vrchovina 15-17 hod.
Prosíme členy Klubu seniorů, aby co nejdříve za-
platili členské příspěvky na letošní rok.

Dne 4. února 2020 vzpo-
meneme 1. výročí, kdy 
na věčnost odešla naše 
drahá maminka, babička 
a manželka paní Ludmila 
Hlaváčová. Kdo jste ji zna-
li, věnujte jí prosím tichou 
vzpomínku.
S láskou v srdci stále vzpo-

míná manžel, synové a dcery s rodinami.

Dne 19. února uplyne 
sedm let od náhlého úmr-
tí naší drahé maminky paní 
Elišky Messenské.
Vzpomínají děcka Květa a 
Miloš. Prosíme, vzpomeňte 
s námi.

Vzpomínky

Vzpomínka na pana Karla 
Klempíře
Kdyby nám bylo přáno, tak 
bychom 28. ledna oslavili 
Tvé osmdesáté sedmé na-
rozeniny. Osud ale rozhodl 
jinak, a proto si 11. ledna 
připomeneme to, že tady s 
námi již 15 let nejsi. Kdo Tě 

měl rád, jistě Ti společně s Tvojí zarmoucenou 
rodinou věnuje tichou vzpomínku.

Omluva
V ledovém vydání Novoměstska došlo k chybné-
mu uvedení informace u pana Karla Klempí-
ře. Omlouváme se rodině a zveřejňujeme ve 
správném znění.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří jste se přišli naposledy 
rozloučit s naším drahým manželem, tatínkem, 
dědečkem a pradědečkem  panem Jaroslavem 
Havlíkem. Děkujeme též za květinové dary a 
slova útěchy. Poděkování patří také lékařům a 
sestřičkám interního oddělení novoměstské 
nemocnice za obětavou péči, kterou mu věnovali 
v jeho těžké nemoci. Zarmoucená rodina.

Dne 24. ledna uply-
nulo již pět let, kdy nás 
opustil pan Jiří Modrák. 
Vzpomíná dcera a syn s 
rodinami.

Dne 28. ledna uplynul 
jeden rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná 
dcera Petra Ondráčková.
Vzpomíná rodina

Celková částka Nové Město na Moravě a okolí 
237 242 Kč
Rozpis podle obcí: 
Pouze NMNM: 147 332 Kč
Pohledec: 15 054 Kč
Maršovice: 14 419 Kč
Slavkovice: 16 068 Kč
Rokytno: 8 830 Kč
Jiříkovice: 10 402 Kč
Olešná: 14 022 Kč
Hlinné:11 115 Kč
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Výsledky tříkrálové 
sbírky
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Rozloučení s Veselou sedmou 
a Janem Sedlaříkem
V kulturním domě se 18. ledna uskutečnilo důstojné rozloučení s legendou novoměstské dechové hudby. Jak 
jsme už informovali v minulém čísle, Jan Sedlařík se loučí. Udělal to ale ve velkém stylu. Jak moc ho jeho 
posluchači měli rádi, dokázoval do posledního místečka zaplněný velký sál kulturního domu. 

David Pomahač

Podpalubí ZUŠ 22. února 19:00
David Pomahač je křehký písničkář s duší rockera 
a něžný rocker v pozici písničkáře. Rok 2010 
dal vzniknout urban folkovému duu Kieslowski. 
Intimní výpovědi stojící na zvuku kytary, piana, 
dvou hlasech a Davidových textech si získaly 
početnou fanouškovskou základnu a naplněné 
koncerty doma i v zahraničí. „Éra Kieslowski je 
u konce, jejich písničky ale zazní i během mých 
koncertů. Mám je rád a jsou součástí mého příbě-
hu.Snažím se neustále dělat věci líp, snad i jinak, 
a hlavně intenzivněji než doposud,” říká David. 
 
  -kb-

Gaia Mesiah

KD 29. února 20:00
Divoká Marka a její nespoutané kolegyně Santa 
Morella a Misha, podporované nekompromisním 
basovým groovem Joshe Stewarta, si svojí neu-
věřitelnou energií pravidelně podmaňují davy 
fanoušků. Ti si však museli od rozpadu kapely 
počkat až do roku 2016, kdy to Gaia Mesiah roz-
balila v pražské Akropoli a na Rock for Churchill. 
O rok později vyrazila kapela v původní sestavě 
na úspěšné turné. Následně přišla nabídka na 
desku, Josh se přestěhoval z Austrálie do Prahy 
a je jasné, že Gaia Mesiah je definitivně zpět, 
navíc v plné síle.

 -kb-

Lukáš Pavlásek

KD 12. února 19:00
90minutová one man show s podtitulem Češi, 
alkohol a Rock and roll je klasickou standup come-
dy, jen komik a mikrofon. Dozvíte se, který národ 
je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč 
pití prospívá naší civilizaci, co pít, když chcete, 
aby se vám narodil Václav Klaus, povíme si, jak 
strávit pořádnou dovolenou, kterou nám pokazí 
dámská jízda, sestavíme si nekompromisní pun-
kovou kapelu, rozebereme si některé lidové písně 
a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom, 
co nám leze na nervy, protože správnej Čech není 
nikdy spokojenej.
 -kb-

Milí posluchači a příznivci Veselé sedmy, moc Vám děkuji za Vaši přízeň, ocenění a dárečky, které  jste mi dali na koncertu na rozloučenou s Veselou 
sedmou, a který byl krásný i díky Vám. Poděkování patří také všem, kteří koncert pomohli připravit. Zpíval jsem pro Vás rád.
 Váš Honza Sedlařík a Veselá sedma

12 NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2020

KULTURA



Co nás čeká v roce 2020
I rok 2020  bude plný zajímavých projektů a akcí, 
na které stojí za to se jít podívat. Připravili jsme 
seznam těch nejdůležitějších, které byste si neměli 
nechat ujít. 
Masopust 8.2. Tradiční lidová veselice zažila 
vloni v Novém Městě znovuzrození, a to téměř 
po padesáti letech. První ročník se vydařil a účast 
masek byla hojná. Je proto dobrý předpoklad, že 
i ten letošní masopust bude skvělý. 
„Pamatuj!“ 8.3. Na Vratislavově náměstí se kaž-
doročně schází novoměstské sbory, aby zazpí-
valy pár písní na počest umučených židovských 
spoluobčanů. Protože letos slavíme 75 let od 
konce války, bude program o něco bohatší. 
Pódium NMNM 4.4. Další z oblíbených kon-
certů vážné hudby v podání předních českých 
umělců. Vděčíme za ně dobrovolníkům ze spolku 
Pódium NMNM. Děkujeme! 
Rok osvobození 16.4. Dopoledne promítání fil-
mu Ležáky,  odpoledne vernisáž výstavy v HM .
18.4. Vojenské ležení, maketa letadla, panelová 
výstava, autogramiáda publikace „Vojákem za-
hraniční armády 1939–1945." 
Čarodějnice 30.4. Z Vratislavova náměstí vyrazí 
směrem na Tři kříže další průvod čarodějnic, aby 
byly po západu slunce rituálně spáleny v ohni. 
Nabízí se otázka, kde se jich v Novém Městě 
pořád tolik bere? No, přijďte se přesvědčit sami. 
Rok osvobození   8.5. Vratislavovo nám., KD, 
HG, hřbitov - pietní akty, koncerty, ekumenická 
bohoslužba, videomapping.

Open ZUŠ 12. - 16.5. Festival základních umě-
leckých škol. S čím se letos pochlubí ta novo-
městská?
Novodvorky 9.5. Vratislavovo nám. Dvorky a 
zákoutí Nového Města, které jsou po většinou 
roku opuštěné a veřejnost do nich nemá přístup, 
otevřou své brány a ožijí hudbou, tancem a smí-
chem. 
Bastien a Bastienka 23.5. Opera od W. A. 
Mozarta s videoartem v kulturním domě. 
Noc kostelů 5.6. Kulturní akce v novoměstských 
kostelech. 
Noc literatury 10.6. Veřejné čtení na netra-
dičních místech Nového Města.
Noc muzeí a galerií 12.6. 
Nova Civitas 19. - 20. 6.  
Novoměstské Slunohraní 7. - 10.7. HG, Vrati-
slavovo nám.
Váza fest 31.7. Novoměstský open air festival 
v areálu Koupaliště.
Pouť na Kostelíčku 16.8. 
Slavnosti medu 29.8. HM, Vratislavovo nám. 
Slavíme konec léta. 
Dny evropského dědictví aneb Den otevřených 
dveří památek 12. - 13. 9. 
Svatováclavské slavnosti 26.9. Vratislavovo 
nám. Tradiční akce ve středověkém duchu a stylu.
Rozsvícení adventu 28.11. Vratislavovo nám.
Čertohrátky 5.12. Vratislavovo nám., HM, HG

 -kb-

Vážená redakce,
nejsem zvyklý si stěžovat. Za těch více než 
sedmdesát let, co jsem na světě, jsem toho 
moc nekritizoval a snažil se vždy spíš po-
máhat než nadávat. Nové Město mám rád 
a neměnil bych ho za žádné jiné. Město je 
čisté a v posledních letech se udělalo hodně. 
Mám radost, když vidím, jak se naše město 
mění. Vím, že to není nic snadného, a děkuji 
za to panu starostovi i všem pracovníkům 
na radnici. Líbí se mi i náš kulturní dům, 
který je moc hezky opravený a pracují v něm 
milí lidé. Jen moc prosím, abyste dávali víc 
vystoupení dechovky a lidových písniček. 
Podívejte se sami, kolik starších lidí přišlo 
třeba na podzim na slavnosti s cimbálkou. 
To bylo moc pěkné. A nejkrásnější akce byla 
včera. (18. 1. pozn. red.) Loučení s Honzou 
Sedlaříkem a Veselou sedmou. To bylo úplně 
plno! Takové akce byste měli dělat častěji. 
Škoda jen těch židlí v KD. Na nich se tak 
špatně sedí, že to člověku i tak krásný zážitek 
trošku pokazí. Bylo by možné  část židliček 
vyměnit za nějaké pohodlnější, abychom si i 
my starší mohli program v kulturním domě 
užít. Nejenom cimbálky a dechovky, ale třeba 
i ochotníky.  J.N. Nové Město na Moravě

Novoměstský masopust
Letos se koná 8. 2. Sraz masek je ve 14:00 na 
Vratislavově náměstí. Masopustní karneval 
začne v 15:30 v KD. Tam bude také připra-
veno jídla a pití, co hrdlo ráčí. 
Děkujeme všem, kteří se na akci podílejí, 
všem organizacím, spolkům, aktivním lidem 
a hlavně Domu dětí a mládeže.  -kb-

Rothman Müller zahraje na nejstarší cello
29. února se uskuteční další koncert letošní sezony 
festivalu PÓDIUM NMNM, při kterém se novo-
městskému publiku představí vynikající rakouský 
violoncellista Othmar Müller za klavírního do-
provodu Luďka Šabaky. Dovolte nám, abychom 
vám tohoto interpreta představili prostřednictvím 
krátkého rozhovoru.

Na novoměstském koncertu vám bude hu-
debním partnerem Luděk Šabaka. Jaké byly 
počátky vaší spolupráce?
Před několika lety mě s Luďkem Šabakou se-
známil náš společný přítel, flétnista Hansgeorg 
Schmeiser. Okamžitě se z nás stali dobří přáte-
lé, kteří o hudbě velmi podobně smýšlejí a mají 
pro ni stejné porozumění. Bylo to, jako bychom 
spolu hráli už celá desetiletí! A Luděk je jedním 
z těch velkorysých lidí, kteří by nikdy nezmínili, 
že pianista musí hrát desetkrát víc not než vio-
loncellista.

Mohl byste představit repertoár, který na 
festivalu zazní?
Koncert zahájíme Sonátou pro violoncello a 

klavír Clauda Debussyho. Jedná se desetimi-
nutovou skladbu složenou v roce 1914 jako do-
provod k ohňostroji. Podle mého názoru je to 
jedno z Debussyho nejlepších děl.
Velice mě těší, že si mohu zahrát 2. sonátu Bo-
huslava Martinů.  Jedná se o velmi optimistické 
dílo s jímavým pomalým tempem, které Martinů 
složil v USA. A na druhou část koncertu si od 
houslistů vypůjčíme Sonátu Cesara Francka, 
jedno z nesmrtelných mistrovských děl.

Pane Müllere, hrajete na nejstarší hrající vio-
loncello na světě.  Jak jste k němu přišel?
Před mnoha lety se Rakouská národní banka 
rozhodla založit sbírku vzácných smyčcových ná-
strojů a náš soubor Artis Quartet měl to štěstí, že 
byl mezi prvními hudebníky, kteří byli do tohoto 
programu přizváni. Andrea Amati, tvůrce mého 
violoncella, je dědeček slavného Nicola Amatiho, 
který byl učitelem Antonia Stradivariho!  Byl 
tedy ještě o tři generace starší. Je neuvěřitelné, 
že violoncello vyrobené před 446 lety stále zní. Je 
to fantastický nástroj, který se vlastně stal „mým 
hlasem“.  Zuzana Svobodová

Podzimní Pódium NMNM je 
za námi
Na podzim 2019 proběhly první dva koncerty 
nového novoměstského festivalu Pódium NMNM. 
Již první koncert nabídl naprosto nevšední zážitek 
z poslechu klasické hudby v podání umělců ze 
Stratos Quartett z Vídně. Jeden z odcházejících 
diváků  trefně podotkl, že se jednalo „o vynikající 
reklamu na klasiku”! A opravdu - vidět zaplněný 
sál podkroví Horácké galerie v ustrnutí, kdy divá-
ci se zatajeným dechem doslova hltali každý tón 
přednesených skladeb, byl nezapomenutelným 
zážitkem. Krásná hudba ve špičkovém podání 
mladých umělců byla skvělou pozvánkou na 
další koncerty tohoto festivalu. Pódium NMNM 
si klade za cíl přivádět do Nového Města špičkové 
interprety se zajímavým, někdy i velmi nevšedním 
repertoárem. Děkuji Novému  Městu a všem pod-
porovatelům, bez kterých by festival nemohl vůbec 
proběhnout.  Václav Peňáz a Novocantus
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Zmizelé Nové Město
Kdo byl prvním lyžařem na Vysočině?
 Pláně Novoměstska a Žďárska jsou v  zimě 
protkány síťovím bílých běžeckých stop. Svahy 
Harusáku, Karasína a jiných kopců ovládají pří-
znivci sjezdového lyžování. Zdá se, že lyže patří 
k této krajině odedávna. Opak je však pravdou. 
První lyže se na Vysočině objevily až ke konci 19. 
století. Do té doby znali obyvatelé tohoto kraje 
jen různé typy sněžnic, které jim umožňovaly 
pohyb v hlubokém sněhu. Používali je především 
lesníci a dřevaři, když se potřebovali dostat do 
zasněžených lesů. 

  Jméno prvního lyžaře v Čechách je známé. Byl 
jím sportovní nadšenec Josef Rössler-Ořovský 
z Prahy. Lyže si objednal z Norska a  v noci 6. 
ledna 1887 je vyzkoušel na Václavském náměstí 
v Praze. O tři roky později objednal hrabě Jan 
Harrach také v  Norsku lyže pro své lesníky 
v Krkonoších. První lyže se dostávaly do Čech 
buď přímo od výrobních firem ve Skandinávii, 
nebo prostřednictvím rakouských a německých 
obchodních firem. 

Kdo byl prvním lyžařem na Vysočině, o tom 
se vedou spory.  Za prvního bývá označován jak 
revírník Rudolf Gabessam z Fryšavy, tak řídící 
učitel František Houdek z Křižánek. Ale nebyl 
ještě někdo jiný před nimi? 

Odpověď na tuto otázku jsem nejdříve hledala 
v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. 
Mají tam totiž obsáhlou lyžařskou expozici, v níž 
můžeme vidět i několik opravdu originálních lyží. 
Například téměř třímetrové lyže, pod nimiž je 
následující popiska: „Lyže se žlábkem, řemenové 
vázání. Výroba osmdesátá léta 19. století. Jezdil 
na nich hajný Vincenc Werner z Vojtěchova.“ 
Také vedlejší exponát je pořádně dlouhý. Je u něj 
tato popiska: „Lyže profilovaná, tzv. laponský 
typ, dovoz z Norska. Jezdil na nich řídící  Fran-
tišek Houdek z Křižánek v devadesátých letech 
19. století, délka 295 cm.“ 

Nedokážu si představit, jak se asi na těchto 
lyžích jezdilo. Snadné to určitě nebylo. Navíc 
se z počátku používala k lyžím místo dvou hů-
lek dlouhá tyč, kterou se „lyžník“ odstrkoval.  
Ale pojďme se na zmíněné lyžaře podívat blíž. 
Vincenc Werner skutečně působil jako hajný 
ve Vojtěchově, což je obec v podhůří Žďárských 
vrchů. Hájenka, v níž bydlel, dosud stojí na svém 
místě. Narodil se 16. ledna 1859 v Klokočí, obci 
v  okrese Semily. Zemřel 28. prosince 1923.  
Werner používal lyže při své práci, objížděl na 
nich svěřený revír.

František Houdek se narodil v roce 1863 v 
Telecím u Poličky. Vystudoval učitelský ústav 
v Příboře a stal se řídícím učitelem v Moravských 

Křižánkách. Křižánecká škola měla expozituru 
v Moravské Svratce a pan řídící tam často jez-
dil na zastupování.  Z Křižánek do Svratky je to 
šest kilometrů. Silnice vede oklikami, rychlejší 
je cesta přes les. Ale v zimě (a dříve byly zimy 
na Vysočině pořádné) se lesem pěšky jít nedalo. 
Není divu, že pana řídícího zaujal článek o lyžích, 
který se objevil v novinách. O lyže si napsal pří-
mo do Norska. Naučil se na nich jezdit a začal 
s lyžováním seznamovat své přátele.   

Houdkovo jméno však začátkem dvacátého 
století zapadlo. Onemocněl totiž tuberkulózou 
a zemřel roku 1925 ve Víru. Měl dceru Annu, 
která učila v Bystřici nad Pernštejnem. Paní Anna 
Vysloužilová by určitě podala nejlepší svědectví 
o tom, kdy začal její otec lyžovat.  Bohužel ani 

ona už nežije. 
Pokud jde o Rudolfa Gabessama, můžeme si 

ho představit podle fotografie, která je uchová-
na ve fondu Horáckého muzea.  Je na ní statný 
muž s  plnovousem, oblečený v   myslivecké 
uniformě. Přes rameno má loveckou pušku. 
Rudolf Gabessam se narodil 13. června 1858 
v myslivně na Hodůnkách, které patřily matričně 
do Olešničky u Štěpánova. Jeho otec František 
tam byl revírníkem.  Rudolf Gabessam sloužil 
na novoměstském panství, které v té době pat-
řilo Nadačnímu ústavu šlechtičen v Brně. Bydlel 
nejdříve v hájence na Fryšavě (při cestě na Devět 
skal), později ve fořtovně, která stojí přímo v obci.  
V roce 1887 se v Novém Městě oženil s Antonií 
Jelínkovou, dcerou měšťana Františka Jelínka. 
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Manželé měli pět dětí. To vše jsem se před dvěma 
lety dozvěděla od revírníkovy vnučky, paní Nory 
Chudobové, která žila v Brně. Byla přesvědčená, 
že pokud jde o prvního majitele lyží, patří prven-
ství právě Rudolfu Gabessamovi. „Já sama jsem 
dědečka nepoznala, ale hodně mi o něm vyprávě-
la moje babička Antonie, která byla manželkou 
Rudolfa Gabessama.  S lyžemi to bylo tak. Dě-
deček objevil v lesnickém časopise inzerát firmy 
z norského Kristianu, jak se dřív nazývalo hlavní 
město Oslo. Napsal na uvedenou adresu a lyže si 
objednal. Bylo to v roce 1892.  Koupil je proto, 
aby si ulehčil lesnickou službu v zimním období. 
Lyže si velice chválil, jezdil na nich také za svými 
přáteli, mezi které patřil i pan řídící Houdek.“

Tvrzení paní Nory Chudobové odpovídá i 
zpráva, která se 18. ledna 1912 objevila v Ho-
ráckých listech. Pod titulkem První lyžař na 
Novoměstsku se píše: „Desátého ledna měl 
v  Novém Městě pohřeb Rudolf Gabessam, 
revírník ve Fryšavě. Před dvaceti lety zavedl do 
novoměstského kraje první lyžařský sport a byl 
před dvaceti lety jediný, který se o něj staral. Ze-
snulý byl v dalekém okolí znám svou poctivou 
povahou a řízným mysliveckým humorem. Veliké 
účastenství na pohřbu svědčilo o tom, jaké lásce 
se všude těšil.“

A proč nemůžeme lyže, které patřily Rudolfu 
Gabessamovi, vidět mezi exponáty v Horáckém 
muzeu? Bohužel se nezachovaly. Podle paní Chu-
dobové to zavinil Karel Mrkvička, novoměstský 
rodák a nadšený lyžař.  (Druhého února 1910 
dokonce vyhrál první lyžařské závody v Novém 
Městě.) „Po dědečkově smrti si Karel Mrkvička 
dědečkovy lyže vypůjčil a při jednom lyžování 
je zlomil.“ 

Tolik výpověď vnučky Rudolfa Gabessama. 
Bohužel novoměstská rodačka paní Nora Chu-
dobová už není mezi námi. Zemřela 9. dubna 
roku 2019. Dožila se 97 let. 

Hádanku, kdo byl prvním lyžařem na Vysoči-
ně, zřejmě nerozluštíme. Chybí totiž svědectví 
hlavních hrdinů tohoto příběhu. Bohužel jej 
nikdo nezaznamenal. Patřičné dokumenty se 
zatím nepodařilo najít ani v archivech.  Popisky 
u starých lyží, které vlastní Horácké muzeum, 
neuvádějí přesný letopočet. Snažila jsem se najít 
odpověď v publikacích, které se týkají lyžování 
na Novoměstsku a Žďársku. Údaje o prvních 
lyžařích se však liší. Většinou se ale prvenství 
přisuzuje Rudolfu Gabessamovi.    

 Zato víme, kdo na Novoměstsku vyrobil 
první originální lyže. Byl to Adolf Slonek. Ale 
nebýt fryšavského revírníka, možná by se k ly-
žím nikdy nedostal. Rudolf Gabessam byl velice 
společenský člověk a se svými přáteli se často 
scházel v hospodě na Studnických Pasekách. 
V zimě tam přijížděl na lyžích. Majiteli hospody 
panu Josefu Koskovi se lyže velice líbily a chtěl 
mít také podobná „prkýnka“. Vzpomněl si na 
stolaře Adolfa Slonka, který žil na Rokytně, 
obci nedaleko Nového Města na Moravě. Byd-
lel v domku s číslem 9. V rodinné kronice se o 
něm píše: „Děda Adolf Slonek se narodil 14. 
dubna 1858 v Kadově, vyučen stolařem, oženil 
se s Annou Mičkovou z Blatin. Byl dobrý řeme-
slník, podnikavý, přičinlivý. Ačkoliv byl menší 
postavy, byl velmi výkonný, což dosvědčuje jejich 
deset dětí. Když revírník Gabessam z Fryšavy 
se přišel na Studnické Paseky pochlubit panu 
Koskovi s novými lyžemi, nechtěl zůstat za svým 
kamarádem pozadu a hned si chtěl také takové 
lyže vyrobit. Obstaral si tvrdé dřevo, jenže dál si 
s tím nedovedl poradit, a tak přišel za dědou do 
Rokytna, aby mu lyže vyrobil. Podle toho vzoru 
počal děda lyže vyrábět, i když zpočátku velmi 
primitivně. Babička, když vařila brambory v ku-
chyni, tak děda k její nelibosti napařoval špice 
budoucích lyží v hrnci na plotně, aby je mohl 
rozpařené ohnout na kole od vozu.“

Adolf Slonek byl skutečný mistr svého oboru. 
Dovedl ze dřeva vyrobit vše – od kolébky až po 
rakev. V roce 1898 zhotovil do nově postaveného 
evangelického kostela v Novém Městě na Moravě 
lavice, které i po více než sto letech vypadají jako 
nové. Se svými syny vyrobil také mlýnské kolo do 
Ráčkova mlýna, který dřív stával v Novém Městě. 
Byl to nejen dobrý řemeslník, ale také podnikavý 
člověk.  První lyže vyrobil v roce 1896. Když vi-
děl, že o lyže mají místní obyvatelé velký zájem, 
začal je dělat na zakázku. To byly základy dnes 
už 124leté tradice výroby lyží na Novoměstsku. 
Ale o ní ani psát nemusím, protože je dostatečně 
známá. Raději si zajdu pro běžky a vydám se po 
bílé stopě.

 Věra Rudolfová  
 

Slonkova dílna na Masarykově ulici čp. 211 v původní podobě

Adolf Slonek
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Tel.: 775 555 830, 775 555 831

Jamská 2528/71, Žïár n. S.
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Totální výprodej

Sleva -15% platí do 29.2.2020

www.ploty-brany.cz

lenka.madericova@realsantreal.cz

733 679 932


Specialista pro tento region

FAN SHOP Biathlon
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Nové Město na Moravě
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•	 detailní	měření	zraku
•	 garance	návyku
•	 individuální	přístup

Ušetřte s námi svůj čas i peníze při výběru brýlí
s multifokálními čočkami.

Díky	 našim	 zkušenostem	 a	 přesnému	měření	
na	moderních	přístrojích	přímo	u	nás	v	optice	
Vás	uchráníme	metody	pokus/omyl	a	připravíme	
Vaše	brýle	s	maximální	možnou	přesností.

Komenského	nám.	133	|	Nové	Město	na	Mor.
Objednávejte se na: +420 774 808 442

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

S námi
MULTIFOKÁLY BEZ OBAV

www.ankeoptik.cz
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již od Kč359 000 Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost 
přesvědčit se o kvalitách nejnovějšího modelu 
ŠKODA KAMIQ. 
Vůz ŠKODA KAMIQ může být Váš za měsíční úvěrovou splátku 3 900 Kč  
včetně kompletního pojištění. ŠKODA Financial Services

Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAMIQ 1,0 TSI 70kW v ceně 359 000 Kč (Prodejní cena vozu je 387 900 Kč, započteno cenové zvýhodnění 25 000 Kč při financování vozu společností  
ŠkoFIN s.r.o. a mimořádná sleva 3 900 Kč), splátka předem 228 900 Kč (64%), výše úvěru 130 100 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 233 836 Kč,  
RPSN včetně pojištění 29,37%, délka úvěru 60 měsíců, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 900 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 13,53%. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, 
povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 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. 

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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únor výstava Martin Šmíd – Moje quintessence Horácká galerie

únor výstava Malujeme sklem na hrnky Horácká galerie

únor výstava Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima Městská knihovna

do 2. 2. výstava Jan Kafka – Horácko a Podhorácko Horácká galerie

do 2. 2. výstava Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka Horácká galerie

3. 2. 19:00 kultura Tančírna – waltz kulturní dům

4. 2. 19:00 kino Dálava kulturní dům

6. 2. 17:00 vernisáž Photographia Natura 2019 Horácká galerie

7. 2. 19:30 kultura Společenský ples MEDIN a Nemocnice Nové Město na Moravě kulturní dům

8. 2. 14:00 kultura Masopust a dětský karneval NMNM

10. 2. 19:00 kultura Chytrý kvíz kulturní dům

11. 2. 18:00 přednáška Radek Jaroš – Koruna světa – Afrika / Ruda Švaříček – Nová Guinea kulturní dům

11. 2. 21:00 kultura Jaroslav Rudiš – Český ráj – autorské čtení Městské lázně

12. 2. 19:00 kultura Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče, není Čech kulturní dům

13. 2. 18:00 vzdělávací Beseda s Bohuslavou Horskou: Být člověku člověkem Horácká galerie

13. 2. 19:00 kultura Tančírna – volná lekce kulturní dům

16. 2. 16:00 kino Angry Birds ve filmu 2 kulturní dům

15. 2. 8:00 kultura Farmářský trh NMNM

15. 2. 18:00 kultura Novoměstská New Town Swing houpačka kulturní dům

17. 2. 19:00 kultura Jeden svět - Piripkura kulturní dům

18. 2. 19:00 kino Tenkrát v Hollywoodu kulturní dům

20. 2. 17:00 vernisáž Výtvarná Vysočina Horácká galerie

21.2. 19:00 kultura Ples ZUŠ Jana Štursy kulturní dům

21. 2. 19:30 kino ARTkino HG: 25 km/h (2018) Horácká galerie

22. 2. 19:00 koncert David Pomahač Podpalubí - ZUŠ J. Štursy

23. 2. 15:00 koncert Žďárský swing band – písničky ze swingové krabičky Horácká galerie

25. 2. 19:00 kultura Tančírna – jive kulturní dům

26. 2. 18:00 vzdělávací Beseda Svět na jevišti kulturní dům, klubovna č. 2

26. 2. 19:00 kultura Chytrý kvíz kulturní dům

29. 2. 17:00 koncert Pódium NMNM: Othmar Müller – violoncello, Luděk Šabaka – klavír Horácká galerie

29. 2. 20:00 koncert Gaia Mesiah + support: Phatlip kulturní dům

1. 3. 16:00 divadlo Divadlo Buchty a loutky (16:00 Norská pohádka, 20:00 Čelisti Reloaded) kulturní dům

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