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Začal advent, doba usebrání, klidu a očekávání. 

Milí sousedé,
letos nás podzim zastihl zranitelnější a nejistější. Záplava opadaných listů pokryla cesty, po kterých chodíme, a sychravé večery na 
nás doléhají čím dál dřív. Každoroční čas pozvolného konce a nového začátku je letos naléhavější a my jsme v něm osamělejší. S 
neúprosným chladem nám pod kabáty zalézají obavy o naše blízké a s odpolední tmou přichází tíseň z nejisté budoucnosti. Tu zimu 
a tmu však prosvítí adventní svíce. Připomenou nám, že dobrá vůle je něco, co nás vždy přivede na správnou cestu. Připomenou 
nám nezlomnou lidskou  touhu po životě.  A právě takový bude advent. Čas očekávání a příprav na příchod naděje. Čas, kdy si 
připomeneme, že na konci každé strasti je nová příležitost a nová radost. Čtyři týdny a čtyři svíce, které budou čím dál větší silou 
překonávat smutek, tíseň a nepohodu. Jakoby každá z těch svící byla další podanou pomocnou rukou. Přeji nám všem, milí sousedé, 
aby těch podaných rukou bylo vždy víc než zlých slov a podražených nohou. Abychom ve svém okolí nacházeli víc lásky než zášti a 

víc radosti než smutku. Přeji nám všem, abychom žili mezi lidmi, kteří nás milují, kteří nám rozumí a kteří nás nenechají osamělé v okamžicích nemoci, 
bolesti a nejistoty. Přeji  nám to a zároveň jsem si jistý, že v našem společenství se nám darů lásky, pomoci a porozumění dostane více než kde jinde. Milí 
Novoměšťané, přeji Vám klidné, krásné, radostné a láskou naplněné Vánoce. Michal Šmarda
 starosta

Vánoce v Novém Městě  na Moravě
Letošní svátky budou trochu jiné, 
než na jaké jsme byli zvyklí. Jejich 
oslavy poznamenala koronavirová 
epidemie, a tak se budeme muset 
obejít bez celé řady tradičních 
novoměstských akcí.
Rozloučit se letos musíme s Čertohrátkami a 
celou řadou adventních koncertů. Podařilo se 
ale zachovat alespoň adventní farmářský trh, 

který se uskuteční v sobotu 12. prosince. Těšit 
se můžeme kromě spousty dobrot na rozšířenou 
nabídku řemeslných výrobků. Rozsvěcení adven-
tu, které letos vyšlo na 28. listopad, bude pouze 
online. I když na náměstí nebudou vystupovat 
hudební kapely, krásně ozdobený a rozsvícený 
novoměstský vánoční strom sváteční atmosféře 
Nového Města určitě pomůže. Stejně jako zvonič-
ka štěstí a dřevěný betlém v parku za kostelem. 
Ten bude letos obohacen emblémem Nového 
Města na Moravě. Pokud epidemická situace 
dovolí, zahájí Štědrý večer koledy troubené z 
věže novoměstského kostela.   -kb-
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Anketa zastupitelů:  Advent v Novém Městě na Moravě

Ilona Komínková /ODS/
Letošní advent bude zcela jiný, než předchozí roky. Covid-19 mění vánoční zvyky. Největší vánoční trhy se letos konat ne-

budou, nezaposloucháme se do krásných písní adventních koncertů, nepotkáme se s mnoha milými lidmi. Přesto tato těžká 
a náročná doba nemusí ovlivnit krásu adventu. Zkuste si udělat ty nejlepší vánoce, které si můžete přát. Splňte si své přání. 
Odložte bokem shon, stres a špatnou náladu. Zkuste si ve dnech volna projít to, co se vám za letošní rok povedlo a podívat se 
na své úspěchy. Dělejte věci, co vás baví, co vás naplňují. Věnujte se dětem, zazpívejte si s nimi koledy. Udělejte si chvilku i na 
sebe. Buďte vděční za to, že máte šťastnou a zdravou rodinu, že máte práci. Řekněte lidem, na kterých vám záleží, co k nim 
cítíte a jak moc důležití pro vás jsou. Advent je doba, kdy by měl člověk kolem sebe šířit naději a radost. Naději, že ten příští rok 
bude pro celou naši společnost lepší, že se zbavíme zákeřné nemoci, která trápí celý svět. Radost ze všeho, co nás obklopuje, 
ze všech těch drobných denních maličkostí, které si mnohdy ani neuvědomujeme. Nedopusťme, aby se Vánoce staly všedními 
jenom proto, že jsme sužování koronavirem.

Martin Junek /Lepší NM/
Vánoce jsou pro většinu z nás časem naděje a očekávání, ale může se dobře stát, že očekávání bez vlastního přičinění nebude 
naplněno. U nás v Novém Městě musíme po období plném velkých investičních akcí zintenzivnit opravy silnic, chodníků, 
infrastruktury, a to i v jeho místních částech. Podpořit bytovou výstavbu i přípravu nových lokalit pro bydlení v rodinných 
domech. Pokud toto neuděláme, tak si můžeme být jisti dalším navýšením cen již tak nedostupných nemovitostí. Připravovat 
cyklostezky do turisticky exponovaných lokalit např. z Vysočina Areny směrem na Tři Studně. Doposud jsem mluvil pouze o 
cihlách, písku a štěrku, ale hlavní je v těchto dnech myslet na lidi. Chtěl bych poděkovat zdravotníkům, personálu DPS, pro-
davačkám a dalším lidem pracujícím v první linii, které zde nemohu všechny vyjmenovat. V této nelehké době se mnoho malých 
podnikatelů a podniků dostalo, většinou ne svojí vinou, do tíživé situace a musíme přemýšlet, jak podpořit jejich naději na lepší 
zítřky. Závěrem mi dovolte vám všem popřát krásné a poklidné vánoční svátky a nám, abychom měli sílu tyto cíle uskutečnit.

Pavel Peňáz /SNK/
Když jsme si k letošnímu novému roku přáli při sklence sektu hodně zdraví a spokojenosti, netušili jsme, co nás v tomto roce 
čeká. Nečekali jsme strach o zdraví své a svých blízkých, přerušený kontakt s rodinou a přáteli, omezené cestování, zavřené 
školy, obchody a služby, konec kulturního a sportovního vyžití. Každého covidová doba zasáhla. Od městských organizací po 
drobné živnostníky. Díky této těžké době jsme ale mohli hodně přemýšlet o tom, co je pro nás opravdu důležité a jak si vzájemně 
pomáhat. Slovo advent znamená příchod. Na co důležitého budeme čekat, na co se máme v adventu chystat? Poskládejme si 
v letošním adventu znovu svoje základní životní hodnoty a priority. Zaměřme se na to, aby nadcházející týdny nebyly už jen 
honěním se za dárky, plnými nákupními košíky s luxusním jídlem. Vezměme si z „covidu“ i něco pozitivního. Třeba právě tento 
rok nás má přesvědčit o tom, že nadcházející svátky mohou být opravdové, kouzelné, šťastné a veselé.Přeji všem obyvatelům 
Nového Města a jeho místních částí, abychom se dívali stále dopředu, ale nezapomínali, co jsme letos prožili. Abychom společně 
stavěli naše město nebo vesnici k lepší budoucnosti a stavěli pomocí toho, co jsme se letos naučili.

Zážitková karta pro návštěvníky Koruny 
Vysočiny
Může se zdát, že se v této chvíli cestovní ruch 
zcela zastavil, ale my se připravujeme na období, 
kdy bude celá situace lepší. V Koruně Vysočiny 
„se pečou“ další novinky pro turisty. Tentokrát 
vsázíme na zážitek kombinovaný se slevou, a 
takto bude fungovat Zážitková karta Koruny 
Vysočiny. Připravovaný produkt je určen pro 
ubytované turisty a bude jeho držitelům nabízet 
zajímavé zážitky nebo slevy. Například v Muzeu 
veteránů v Bystřici nad Pernštejnem se držitelé 
této karty mohou těšit na úplně jiný výklad, a to 
přímo od manželky majitele muzea, než turisté, 
kteří se rozhodnou muzeum navštívit v rámci 
jednodenního výletu. V ADREX Base Campu, 
půjčovně kol, elektrokol a lezeckého vybavení, 
dostane držitel karty výběrovou kávu nebo čaj 

zdarma. V Domě přírody v Krátké po předložení 
karty dostanou děti speciální pátračku, která je 
zábavnou formou provede domem. Pohádková 
vesnička v Podlesí nabízí zvýhodněné vstupné do 
vesničky. Do projektu se zapojí i lyžařské středis-
ko Ski snowpark Harusův kopec, které připravilo 
pro ubytované turisty 10% slevu. Pokud vše půjde 
podle plánů, první karty budou součástí pobytu 
již letošní zimní sezonu.
Touto cestou vyzýváme i ostatní ubytovatele a 
provozovatele atrakcí, kteří by se chtěli do projek-
tu zapojit, aby kontaktovali kancelář Koruny Vy-
sočiny e-mailem: kancelar@korunavysociny.cz 
nebo telefonicky 776 308 072.  Další informace 
najdete na společném regionálním turistickém 
portálu www.korunavysociny.cz.   O. Konigová

Prodej kaprů
Novoměstští rybáři
Pondělí 21.12. 
 sádky i náměstí  8:00 – 16:00 

Úterý 22.12.  
sádky i náměstí    8:00 – 16:00

Středa 23.12. 
 sádky i náměstí  8:00 –16:00

Milan Beneš
na konci starého sídliště
22. a 23.12.   9:00  – 16:00
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Advent by neměl přehlušit Vánoce
Miro Kulifaj nastoupil do novoměstské farnosti 
jako kněz v červenci, kdy nahradil zesnulého děka-
na Jana Daňka. Na nové působiště si prý rychle 
zvykl. Činnost mu komplikuje pouze koronavirová 
epidemie.

Jaký bude letošní advent?
No, to je otázka, na kterou bych taky rád znal 
odpověď. Kostel v Novém Městě bude možná 
muset zůstat zavřený, a možnosti budou tím pá-
dem velmi omezené. Bude to tedy komornější. 
Myslím, že advent bude směřovat více k vnitřní-
mu ztišení, domácí bohoslužbě. Nějaké velké 
slavnosti asi čekat nemůžeme a lidé budou muset 
advent pravděpodobně prožít víc individuálním 
způsobem.

Je to pro vás osobně vítaná změna, nebo raději 
slavíte advent v plném kostele?
Advent je pro mě období ztišení, při kterém se 
mohu naladit na vánoční dobu. Je to období 
duchovní přípravy. Čili to, že nebudou adventní 
trhy, stánky, velké oslavy, tak to zas příliš nega-
tivně nevidím. Způsob, kterým budeme muset 
advent slavit, má svá pozitiva, a to taková, že si 
znovu a lépe uvědomíme věci, které vnímáme 
jako samozřejmé. Ony totiž samozřejmé nejsou. 
Například důležitost sociálních kontaktů a se-
tkávání s blízkými, které bereme až automaticky 
a které dnes není možné. Také bude více prostoru 
zamyslet se nad skutečným významem adven-
tu a vánočních svátků. Už Velikonoce ukázaly, 
že omezení oslav, na které jsme byli zvyklí, těm 
svátkům vůbec neubralo na síle. 

Jak by tedy podle vás měli lidé k letošnímu ad-
ventu přistupovat?
Přijde mi, že v posledních letech zapomínáme 

na podstatu adventu. Historicky vždy šlo o oče-
kávání něčeho, co přijde. Jakousi přípravu na 
svátky. Vstoupení do sebe sama. Místo toho se 
však advent stal něčím, co téměř válcuje Vánoce 
samotné. Posledních pár let jsem žil v Brně a tam 
jsem krásně viděl, jak vánoční trhy nabývaly ob-
rovských rozměrů. Něco, co mělo lidi na Vánoce 
připravovat, se stalo účelem samo o sobě. Pama-
tuji, jak už dva týdny před první adventní nedělí 
rozsvěcovali na náměstí Svobody vánoční strom a 
moderátor v rozhlase vykřikoval, že právě začínají 
brněnské Vánoce. Tehdy jsem si uvědomil, že je 
něco špatně. Advent nemá být sváteční čas, ale 
příprava na něj. Čili myslím, že letos máme pří-
ležitost vrátit se nohama na zem a uvědomit si, co 
je podstatné. Tedy Vánoce, čas, kdy se setkáváme 
s blízkými a s Bohem. 

Do Nového Města jste nastoupil v červenci. Jak 
jste se na faře od té doby zabydlel?
Řekl bych, že docela rychle. Po návratu ze studií 
jsem se v posledních letech jako jáhen a pak jako 
kaplan stěhoval, takže přijít na nové místo pro 
mě nebyl problém. Nové Město jsem už trochu 
znal. Je tu krásný kraj a lidé jsou tu moc hodní. 
Obecně se prý říká, že místní lidé jsou takoví 
nepřístupní a že dlouho trvá, než se vám otevřou, 
ale já takovou zkušenost nemám. Mám pocit, že 
jsem do zdejšího prostředí zapadl docela rychle. 
Jsem tu spokojený.

Jste mladý kněz a farnost v Novém Městě je 
poměrně velká. Jak to zvládáte? 
Když mi otec biskup oznámil, že jdu sem, byl 
jsem velmi překvapen. Kvůli úmrtí pana děkana 
Daňka zůstala novoměstská farnost bez kněze a 
bylo třeba hledat nástupce. Já jsem měl původně 
jít jinam, takže jsem to nečekal. Samozřejmě jsem 

mu ale poděkoval za důvěru. Zdejší farnost je 
velká, ale zároveň živá a krásná, prozatím se ještě 
stále rozhlížím, ale jsem tady moc rád. 

Jakou roli v životě Nového Města by měl mít 
zdejší kněz?
Každý kněz je ze své podstaty pastýřem a měl by 
vést lidi k Bohu. Ale měl by být také tmelem. Spo-
jovat lidi navzájem, pomáhat zasypávat příkopy a 
nerozdělovat. Vytvářet mosty nejen mezi jednot-
livci, ale i mezi skupinami. V tom si myslím je role 
kněze pro dnešní společnost důležitá. Farnost je 
součástí města, které je rovněž živé. Jsou tu také 
evangelíci a já už jsem měl možnost poznat jejich 
pana faráře a už teď se těším na ekumenickou 
spolupráci. Zatím se ale ještě stále s lidmi se-
znamuji. Věřím však, že vzhledem k otevřenosti 
zdejších lidí k různým aktivitám a spolupráci 
všechno půjde dobře. Akorát bude potřeba ještě 
nějaký ten čas přečkat současnou pandemickou 
dobu.   -kb-

Novoměstská nemocnice děkuje za pomoc
Zdá se to nemožné, ale i v této nelehké době je 

možné vyslat z nemocnice pozitivní vzkaz. Tenhle 
bude z  Nemocnice Nové Město na Moravě. 
Oslabené řady novoměstských zaměstnanců 
v těchto dnech posiluje více než 80 dobrovolní-
ků, v žádné jiné nemocnici v kraji jich tolik ne-
pomáhá. 

Kvůli výpadku dodávek ložního prádla se díky 
výzvě na facebookové stránce nemocnice za pár 
dní mezi lidmi nejen v  našem kraji podařilo 
chybějící zásoby rychle doplnit. „Skvěle zarea-
govali jednotlivci, ale třeba také město Bystřice 
nad Pernštejnem. Bystřičáci donesli na městský 
úřad na 300 kilogramů ložního prádla. Je neuvěři-
telné, jak rychle se tato situace díky dobré vůli lidí 
vyřešila. Od dětí z bystřických školek jsme dostali 
mnoho krásných obrázků pro naše zaměstnan-

ce. Městský úřad k  obrázkům přidal ovoce a 
sladkosti. Tyto obrázkové balíčky osobně přivezl 
a předal starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel 
Pačiska. Bylo to moc milé překvapení. Je pěkné 
vědět, že na nás myslí i v okolních městech,“ ne-
skrývá údiv ředitelka nemocnice Věra Palečková.  

Není den, aby v nemocnici někdo nenechal 
nějakou drobnost. „Třeba obec Zubří přivezla 
šest krabic plných nápojů, sladkostí, kávy. Deset 
tisíc korun na občerstvení pro naše zdravotníky 
mezi sebou vybrali sami obyvatelé Zubří. Drobné 
dárky nosí lidé, kteří se ani nepředstaví. Tři rodiny 
z Nového Veselí, které bydlí v jednom domě, se 
domluvily a koupily dva kávovary a asi 50 ki-
logramů kávy. Už slouží na odděleních, kde se 
staráme o covid pozitivní pacienty. Obec Blažkov 
darovala dvacet tisíc korun na nákup ozonových 

lamp. Gymnázium v Novém Městě na Moravě, 
Bystřice nad Pernštejnem a novoměstská firma 
Racom pro nás na 3D tiskárnách vyrábí spo-
jovací pásky na roušky. Majitel penzionu Red 
Pine ve Vlachovicích nabídl bezplatné ubytování 
pro naše dobrovolníky. Podobných a dobrých 
věcí je mnohem víc,“ upozorňuje tisková mluvčí 
nemocnice Tamara Pecková. 

Další krásný příběh pomohl napsat taky spolek 
holek z Bobrové, který stojí za projektem Vyz-
vi se! V říjnu si děvčata z Bobrové vybrala naši 
nemocnici a přispěla částkou 40 tisíc korun na 
koupi přístroje High Flow Nasal Oxygen určené-
ho ke kyslíkové terapii, která pomáhá při léčbě 
pacientů s onemocněním covid-19.

 Tamara Pecková
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Známe nejlepší projekt 
participativního rozpočtu
Na projekt, který zlepší život v Novém Městě a který 
vzešel z popudu Novoměšťáků samotných, město 
vyhradilo 250 tisíc korun. 
Z návrhů, které splnily zadávací podmínky, byl 
jako nejzajímavější vybrán návrh architekta 
Františka Brychty „Koupací molo na Černém 
rybníce“. Na druhém místě se umístil „Komu-
nitní ovocný sad“ od spolku Škola jinak a třetí 

nejvyšší počet hlasů obdržela „Přírodní zahrada 
v MŠ Ždárské“ od Kateřiny Kondýskové. 
O projektech hlasovali v prvním kole občané 
Nového Města. Finální výběr pak udělali zastu-
pitelé, kteří v prosinci zařadí vybrané návrhy do 
rozpočtu města na příští rok. Všechny projekty 
jsou k vidění na stránkách www.zapojse.nmnm.
cz.  -kb-

Tři kříže zdobí třešňová alej
Stromy lemují jednu ze stezek pod novoměstskou 
dominantou. Připomenou také 20 let od založení 
Domácího hospice. 

Když před 4 lety vypracovávali studenti Mende-
lovy univerzity projekty revitalizace Tří křížů a 
okolí, byla výsadba ovocných stromů jedním z 
prvků, na kterém se shodli téměř všichni. Volba 
padla na třešně a první z nich už zdobí svah pod 
Třemi kříži. Jejich výsadba je spojena s oslavou 
20 let Domácího hospice Vysočina, který sídlí v 
Novém Městě. Strůjkyně tohoto nápadu a jedna 
ze zakladatelek hospice MUDr. Eva Pelikánová 
říká: „Přemýšlela jsem o nějakém hezkém způ-
sobu, jak si připomenout založení Hospice a jeho 

dvacetiletou cestu. Když zavřete oči a představí-
te si cestu, je často lemována stromy. Strom je 
krásný životní symbol, ať už o něm přemýšlíme 
jakýmkoliv způsobem. A ještě lepší je, když ho 
můžeme vidět a být v jeho blízkosti.“

V plánu bylo slavnostní sázení třešní za účasti 
zástupců Nového Města, zaměstnanců a podpo-
rovatelů Hospice, ať už současných, či minulých. 
Situace s koronavirem však realizaci této akce 
zhatila. Proto se Hospic rozhodl alespoň pro vy-
tvoření krátkého videospotu, který bude k vidění 
na jeho YouTube kanále a na Facebooku. 

Alej by měla být navíc označena kamenem s 
pamětní cedulkou, která bude účel vysazení aleje 
připomínat.   -kb- 

Nová cyklostezka 
do Nové Vsi
Cyklisté se nyní dostanou pohodlně do Nové Vsi 
kolem novoměstského mlýna a čističky odpadních 
vod.
Nové Město rozšiřuje síť cyklostezek ve svém oko-
lí. Nově přibyla asfaltová stezka do Nové Vsi. Ta je 
přitom jen částí delší trasy, která by měla vést dále 
k městu a kolem Kazmíráku až pod Betlém. Zde 
na ni naváže postupně zpevňovaná trasa podél 
rybníků až ke Koupališti. Nově je plánována též 
cyklotrasa směrem na Jiříkovice a Lhotku. Zde 
bude potřeba spolupracovat i s Radňovicemi, kde 
se zatím nedaří získat všechny potřebné pozemky. 
Důležitá bude také cyklostezka do Vlachovic. 
Příprava této akce je však zatím na samotném 
začátku.  -kb-

Oznámení Klubu seniorů
Vzhledem k trvající koronavirové situaci a 
vládním nařízením přerušuje Klub seniorů 
svoji činnost i na měsíc prosinec. V lednu se 
sejde výbor a bude řešit svoji další činnost. 
Děkujeme za pochopení. 
 Výbor Klubu seniorů

Předsednictvo a výbor místní organizace 
Svazu tělesně postižených
oznamují svým členům, že se členský klub 
naplánovaný 9.12.2020 s ohledem na koro-
navirovou situaci  nebude konat. Proto vám 
přejeme touto cestou spokojené vánoční svát-
ky a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí 
a mnoho životního optimismu. Těšíme se na 
brzké setkání 
s Vámi.
 Za předsednictvo a výbor MO STP  
 Přívara Vladimír 
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Do budoucna čeká Technické služby hodně práce
Ondřej Šandera nastoupil do ve-
dení Technických služeb letos na 
jaře. Co se za necelý rok naučil a 
zvládne svoji první zimní sezonu?

Do vedení Technických služeb jste nastoupil na 
jaře. Blíží se konec roku, jak byste zhodnotil 
svoje působení v čele TS?
Zjistil jsem, že ta práce je opravdu hodně různo-
rodá. Každé roční období je specifické a vyžaduje 
různá opatření. Začátek pro mě byl tedy hodně 
poznávací. A pak jsme se samozřejmě také po-
týkali a stále se potýkáme s epidemií COVID-19. 
Začali jsme pracovat na elektronizaci některých 
činností ve firmě, např. nový docházkový systém, 
systém objednávek ve vazbě na městský úřad, 
evidence OOPP, skladu a další. Musím však při-
pustit, že i „díky“ covidu vše nejde tak rychle, jak 
bych si představoval.

Jak se epidemie dotkla Technických služeb? Je 
známo, že některé firmy kvůli ní zkrachovaly, 
to ale asi není váš případ?
To naštěstí ne, ale úplně snadné to také není. 
První vlna epidemie se nás dotkla, dá se říci, 
minimálně. Kdybychom nebyli nuceni uzavřít 
sběrný dvůr, ani bychom nepoznali, že se něco 
děje. Druhá vlna už je podstatně horší. Jednu 
chvíli jsme měli nemocných nejenom s covidem 
nebo umístěných do karantény 15 zaměstnanců, 
to je více než čtvrtina pracovních sil. Museli jsme 
tedy přeorganizovat práci, upravit směny tak, aby 
se lidé příliš nepotkávali, a některé práce se samo-
zřejmě zdržely. Zatím to ale vypadá, že se nic tak 
hrozného nestalo a všechno zvládneme tak, jak 
nám bylo uloženo. Z důvodu karantény u našich 
elektrikářů se bohužel opozdily některé opravy 
veřejného osvětlení. Více než polovinu našeho 
obratu tvoří svoz odpadu, který nebyl přerušen, 
a to nám výrazně pomohlo. Rád bych poděkoval 
zaměstnancům, jak k dané situaci přistoupili.

Město vám dává většinu zakázek. Která z nich 
byla za tento rok největší?
Určitě přechod v Maršovicích. Každý rok se ve 
městě jeden realizuje, ale zde bylo opravdu dost 
práce. Dělali jsme tam nové sloupy veřejného 
osvětlení, elektrické vedení. Bylo to náročnější 
a jsem rád, že je téměř hotovo. Chybí doladit 
administrativní úkony.

Řekl jste, že první rok je pro vás takový se-
znamovací? Co vás ve vedení Technických 
služeb nejvíce překvapilo?
Asi by se dalo říci, že jsem nečekal, že ta pracovní 
náplň bude tak pestrá. Řekl bych, že podobně to 
budou mít i lidé zvenku. Také by se asi divili, co 

všechno Technické služby dělají. Zdaleka totiž 
nejde pouze o svoz odpadu, sečení a úklid sněhu. 
Máme na starosti bytový fond Nového Města, 
kde děláme údržbu bytů a domů a řešíme ak-
tuální problémy, zajišťujeme pohotovost, máme 
správu hřbitovů, všechny drobné opravy po městě 
a je toho ještě víc. Jde o ty detaily, které nejsou 
na první pohled vidět, ale když se to sečte, je to 
poměrně rozsáhlá škála práce. 

To musí být opravdu těžké na organizaci. Po-
mohl vám v tom někdo?
Je to náročné, ale jednotlivé provozy mají své 
vedoucí, kteří svou svěřenou agendu obstarávají 
a dobře ji zvládají. S městem máme domluvený 
harmonogram prací na každý rok, ale musíme být 
připraveni reagovat i na aktuální a neodkladné 
věci.

Vedení města už dříve zmiňovalo, že po ob-
dobí velkých investic přichází potřeba více 
se věnovat správě města a údržbě městského 
majetku. Jinými slovy, přichází vaše éra. Kde 
Nové Město nejvíce tlačí bota?
Myslím, a na tom se asi shodneme se všemi, že 
jsou to komunikace, chodníky apod., které nejsou 
v  optimálním stavu, a pokud ano, potřebují 
pravidelnou údržbu či rekonstrukci. Velké projek-
ty, o kterých se začíná mluvit, jako rekonstrukce 
na Betlémě nebo Holubce, my dělat nebudeme, 
ale menších oprav, na které jsme vybaveni dobře, 
bude po městě potřeba mnoho. Takže máte prav-
du, práce pro Technické služby bude.

Co vás čeká v této části roku?
Jsme nachystáni na zimu. Máme připravenou 
techniku, pořídili jsme novou čtyřkolku a čeká-
me na sníh. Samozřejmě, obrazně řečeno, ještě 
doháníme projekty, které se zdržely kvůli koro-
naviru. Ale jakmile napadne sníh, jsme připraveni 
vyrazit do ulic. Jakmile se počasí přehoupne do 
zimy, budeme v pohotovosti, což znamená, že i 
mimo pracovní dobu jsou zaměstnanci připraveni 
kdykoliv začít odklízet sníh.

Jak to vypadá v Technických službách, když 
začne padat sníh? Máte vyčleněnou nějakou 
speciální sněžnou partu, nebo odklízí prostě 
všichni? 

Když je kalamita, odklízí každý, kdo má ruce. 
Jinak samozřejmě ten počet lidí je nějak omezen. 
Město je rozděleno do několika okruhů, z nichž 
každý má svoji prioritu údržby. Jedeme podle 
vypracovaného plánu zimní údržby schváleného 
městem, který nám říká, co máme kdy dělat. Jako 
první musí být uklizené náměstí a přiléhající uli-
ce, pak postupují další. Samozřejmě udržujeme 
ty ulice, které jsou v majetku města. Velké tahy, 
jako jsou ul. Masarykova či ul. Brněnská, má 
na starosti Kraj Vysočina. Zajišťujeme i údrž-
bu komunikací v přilehlých místních částech, 
s čímž nám pomáhají místní zemědělci či ZD 
Nové Město na Moravě.

Při našem posledním rozhovoru jste nazna-
čoval, že finance Technických služeb nejsou 
úplně optimální. Už je to lepší?
Ano, na konci roku 2019 skončily TS ve ztrátě. 
Nebylo to ale nic dramatického a myslím, že se 
situace pomalu zlepšuje. Uvidíme, jak dopadne 
tento rok. Hodně také záleží na tom, jaká bude 
zima, případně také na tom, jaké věci budeme 
realizovat v případě zimy mírné.  -kb-

Technické služby hledají spolupracovníka na 
pozici Obsluha recyklačního dvora.
kontaktní osoba: 
Ing. Ondřej Šandera, jednatel . 
Tel.: +420 778 498 334 
email: ondrej.sandera@ts.nmnm.cz

MěÚ NMNM informuje klienty, že 
31.12.2020 bude MěÚ z provozních důvo-
dů uzavřen.       Petr Hanych v. r., tajemník
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Novoměstsko nabídne 150 km lyžařských tratí
Starosta Tří Studní Miloš Brabec je předsedou 
Mikroregionu Novoměstsko a jako takový má na 
starosti koordinaci úpravy lyžařských tratí. Na 
jejich úpravě se podílejí dobrovolníci, sportovní 
kluby i obce a všichni s napětím čekají, kdy napadne 
první sníh.

Jak jste připraveni na nadcházející zimní se-
zonu?
Měli jsme schůzku s vedením Nového Města a 
Sportovním klubem, kde jsme řešili záležitosti 
nadcházející sezony. Domluvili jsme se na tom, 
co nám bude Sportovní klub obhospodařovat, 
starostové jednotlivých obcí schválili smlouvy 
s poskytovateli služeb. Nově řešíme nové pro-
pojení se Lhotkou. Trať ze Žďáru by proto vedla 
ze Lhotky přes Jiříkovice na Nové Město. Lyžaři 
by proto nemuseli přes Sklené, a vyhnuli by se 
tak prudkému kopci. Chtěl bych moc poděkovat 
zemědělcům z okolí Lhotky, že k našemu návrhu 
přistoupili vstřícně. Doufám, že to dotáhneme do 
konce. Upravovali jsme také mapové podklady 
pro ostatní trasy.

Jaké změny tedy lyžaře čekají. Už loni bylo 
avizováno, že chcete dát přednost kvalitě před 
kvantitou. Za své tedy vzal velký běžkařský 
okruh na Jimramovsko?
Na tento velký okruh dlouhodobě sháníme něko-
ho, kdo by byl schopen nám upravovat tratě na 
Jimramovsku a Sněžensku. Dohoda ale je taková, 
že když budou dobré sněhové podmínky a spor-
tovní kluby, které tratě udržují, budou mít čas, 
tak se budeme snažit v rámci možností zajistit 
ty tratě tak, jak byli lidé zvyklí, ale garantovat 
to nemůžeme. To je nad naše možnosti. Dobrá 
zpráva ale například je, že na Studnicích Spor-
tovní klub Nové Město umístí techniku, která 

vyjede při první sněhové nadílce. Propojení na 
Studnice bude i nadále zajišťovat TJ Pohledec, 
zajistí i úpravu tratí směrem na Zubří, kde se 
napojí na okruhy Bystřicka. 

Jak se bude na lyžařských tratích podílet novo-
městský Sportovní klub?
Ten bude mít na starosti příměstský okruh, Med-
lovské údolí, Studnice, Kuklík, Krátkou, propo-
jení na Samotín, Kadov, Fryšavu, Tři Studně, 
Vlachovice, Jiříkovice a Radňovice.

To je tedy okruh, o kterém budou mít lidé jis-
totu, že když napadne sníh, bude v provozu?
Ano, to je úkol Sportovního klubu. Aby tu byl 
k dispozici okruh, který bude za všech okolností 
upravený pro veřejnost a měl by alespoň 20 ki-
lometrů. Vznikla také nová aplikace pro přenos 
dat z rolby nebo skútru, díky které bude možné 
vidět, která trať je aktuálně upravená. Podle toho 
se budou moci lidé rozhodnout, kam vyrazit. 
Mapa bude k vidění na lyžařském Novoměstsku 
lyzovani.nmnm.cz.

Pokud bude sněhu dost, jsou obce na Novo-
městsku připravené na nával turistů?
To je problém každý rok. Rozhodli jsme se ale, 
že zatím necháme na uvážení každé obce, jak 
vyřeší parkovací plochy pro turisty. Ideální by 
bylo zajistit centrální parkoviště na plochách u 
Medinu, ale návštěvníci regionu chtějí parkovací 
místa v centrální části CHKO. Což je problém a 
obce budou muset tuto záležitost řešit v územních 
plánech obcí.

Největší nápor lyžařů tradičně zažívají Sklené, 
Tři Studně a Fryšava?
Asi ano, i když skvělé možnosti lyžování jsou i 
na jih od Nového Města. TJ Řečice nám vyšla 
vstříc a zajistí úpravu a napojení na tratě kolem 
Bobrové. Podle ohlasů, které mám z dřívějška, je 
i tato oblast na lyžování skvělá. Lidé si pochvalují 
přívětivější terén a samozřejmě i méně lyžařů. 
Pokud tedy budou podmínky dobré, tak celkově 
na Novoměstsku je k dispozici 150 km tratí.
  -kb-

DDM děkuje  
za pomoc
Novoměstský Dům dětí a mládeže se rozhodl pod-
pořit drobnou radostí nyní velmi vytíženou novo-
městskou nemocnici. Malým dárkem bychom 
chtěli vyjádřit svoje poděkování a vděčnost všem 
zaměstnancům nemocnice, která je zejména v 
této nelehké době pod velikým tlakem.

Tímto ještě jednou děkujeme všem zaměstnan-
cům novoměstské nemocnice za jejich tvrdou 
práci, kterou pro nás všechny odvádějí.  
  
 tým DDM

Skautská pomoc 
Skauti z Nového Města stejně jako jejich kama-
rádi z celé republiky, pomáhají ve spolupráci 
s organizací Elpida seniorům s nákupy potravin, 
léků či s návštěvami pošty. O pomoc může kaž-
dý senior požádat denně mezi 8. a 20. hodinou 
na bezplatné telefonní lince 800 200 007, kde 
s ním operátor domluví detaily.  Další informace 
je možné najít také na http://elpida.cz/skaut-
skapomoc. 
Již spoustu let se večer před Štědrým dnem u 
velkého ozdobeného stromu na Vratislavově ná-
městí pravidelně setkává velká skupina Novo-
měšťáků, aby si odnesli plamínek Betlémské-
ho světla. V současné epidemiologické situaci 
nejsme schopni odhadnout, v jaké podobě budou 
tradice kolem Betlémského světla probíhat v le-
tošním roce, ale budeme se snažit, aby se Bet-

lémské světlo dostalo ke všem, kteří o to budou 
stát. Jakmile bude jasné, jaká omezení setkávání 
budou platit v dnech kolem Vánoc, budeme Vás o 
podobě letošních tradic informovat na skautské 
vývěsce ve Školní ulici a na webových stránkách 
http://okenko.org.  -kb-
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Ze života novoměstských spolků
100 let novoměstského Orla
V  nádražním Hotelu Gregor (dnešní Artis) 
v Novém Městě na Moravě se konala 12. prosin-
ce 1920 ustavující schůze Jednoty českoslo-
venského Orla. Prvním starostou se stal Josef 
Peňáz. Spolek Orel vznikl na Moravě v roce 
1909. Jeho hlavním cílem byla výchova duše 
i těla v duchu národním a křesťanském, pěstoval 
kromě osvětové a kulturní činnosti především 
tělocvik a různá sportovní odvětví. Byl vlastně 
katolickým protipólem Sokola. Novoměstská 
jednota byla součástí západomoravské župy sv. 
Metoděje. Orlové nejprve cvičili v tělocvičně re-
álky, od roku 1926 ve vlastním katolickém domě. 
Orel společně s  dalšími katolickými spolky 
18. září 1921 zakoupil dům čp. 115 na Vrati-
slavově náměstí. Byl přestavěn na katolický 
(lidový) dům. Nákladem 100 000 korun pod 
vedením místního stavitele Františka Šmídy. 
V sále s jevištěm otevřeném v létě 1923 se konaly 
plesy, přednášky, schůze, filmová představení 
Kina Charita či divadelní představení. Orel bě-
hem svého aktivního období nastudoval celkem 
145 představení.
Jelikož dům přestal postupem času Orlu vy-
hovovat, byl v roce 1936 prodán Jednotě hospo-
dářských společenstev. Nový majitel dal původní 
dům zbořit a na jeho místě vystavět účelovou 
budovu s obilním skladištěm. 
Jako předehra orelského sletu v Brně se v Novém 
Městě na Moravě konal 2.–3. července 1922 slet 
orelské župy sv. Metoděje. Dopolední program 

byl zahájen mší s kázáním Msgre. Jana Sed-
láka. Po skončení bohoslužeb následoval tábor 
lidu, kde vystoupili jako hlavní řečníci přísedící 
zemského výboru profesor František Drobný a 
poslanec Bedřich Bezděk. Odpoledne prošel 
městem průvod, jehož účastníci byli oblečeni 
v orelských a národních krojích, doprovázeni 
alegorickým vozem. Průvod vyšel od nádraží 
a pokračoval na Vratislavovo náměstí a potom 
Žďárskou ulicí na cvičiště u reálky, kde bylo za-
hájeno orelské cvičení. 
Dne 9. července 1933 za účasti předsedy lidové 
strany a zároveň starosty Čsl. Orla Msgre. Jana 
Šrámka se v Novém Městě konal sjezd katolické-
ho lidu, mládeže a Orelstva z celého Horácka. 
Odpoledne prošel od nádraží k reálce průvod asi 
dvou tisíc účastníků sjezdu. V průvodu kráčelo 
600 členů Orla v krojích. Než průvod došel na 
hřiště reálky, byl u pomníku padlých na Vrati-
slavově náměstí položen za zvuků písně Hoši od 
Zborova věnec. Na hřišti pronesl projev jeden ze 
zakladatelů Orla, starosta místní jednoty i župy 
Vojtěch Marzy. Program celého sjezdu zakončila 
veřejná cvičení všech složek Orla prokládaná 
lehkoatletickými závody, ve kterých jasně do-
minovali domácí závodníci. 
V  dubnu 1936 byl zakoupen dům čp. 200 
v Masarykově ulici. Dům byl vybrán jako nové 
sídlo lidového domu. Kromě úprav původní-
ho domu byl k němu přistavěn víceúčelový sál 
s příslušenstvím podle plánu architekta Lva 

Krči. Provedením stavby s funkcionalistický-
mi prvky byl pověřen místní stavitel František 
Šmída. Slavnostní svěcení základního kamene 
proběhlo 15. srpna během pouti „na kostelíčku“. 
Do základního kamene byly vloženy tehdejší 
mince a pamětní listina s údaji o městě a státu. 
K slavnostnímu otevření 18. července 1937 byl 
do Nového Města svolán sjezd katolického lidu 
z širokého okolí. Vlastní provoz nové budovy 
byl zahájen slavnostní akademií 28. září 1937 
u příležitosti svatováclavských oslav. 
Činnost Orla byla za německého protektorátu 
v roce 1941 úředně zastavena a jmění zabaveno. 
Po 2. světové válce Orel svou činnost na krátko 
obnovil, ale již roku 1948 byla jeho činnost opět 
na dlouhou dobu ukončena. 
K obnovení zdejší jednoty v roce 1990 došlo až 
po pádu komunistického režimu v Českoslo-
vensku. V roce 1994 získal Orel zpět majetek za-
bavený po únoru 1948 a začal opět rozvíjet svoji 
činnost, převzal provozování kina a zaměřuje se 
na práci s mládeží, především ve sportovních 
odvětvích, kterým dominuje florbal. 
V roce 2009 došlo k prodeji areálu kina měs-
tu Nové Město na Moravě a Jednota Orel in-
vestovala peníze do nákupu nového pozemku 
pro stavbu nového sídla jednoty, která byla 
dokončena v roce 2020, při 100. výročí vzniku 
jednoty v našem městě.   
 P. Peňáz

Spolu na školu i do školy
Portimo, o.p.s. ve spolupráci s projektem „Míst-
ní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním 
dopadu ORP Nové Město na Moravě“ hledá 
dobrovolníky, kteří by se zapojili a pomohli nám 
s podporou a pomocí dětem při školních pří-
pravách, s učením, on-line výukou, domácími 
úkoly nebo s doučováním, v současné době i po 
otevření škol. 
Dobrovolníkem se může stát kdokoli – stu-
dent, který je ochotný věnovat chvíli svého 
času a vědomostí druhému, pedagog, který by 
rád pomohl odborným vedením, ale i maminka 
na mateřské, nebo senior, který by poseděl 
s prvňáčkem nad úkolem a čítankou. Zkrátka 
a dobře člověk, který podle svých možností chce 

a může věnovat chvíli svého času někomu, kdo 
pomoc potřebuje.
Požadavky od rodin a žáků jsou pestré, další 
posily při našich aktivitách proto velmi uvítáme!  
Ozvi se nám a staň se součástí dobrovolnického 
týmu Portimo, o.p.s.
Na konkrétních možnostech se domluvíme na 
těchto kontaktech:
 dobrovolnictví@portimo.cz
mobil: 734 679 893
www.portimo.cz a FB 

Upozorňujeme čtenáře, že 
příští číslo Novoměstska má 
uzávěrku už 10. prosince. 
Vaše tipy a názory můžete 
posílat na e-mailovou adresu 
zpravodaj@nmnm.cz nebo 
přes speciální formulář na 
stránkách
 www.noviny.nmnm.cz.
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Vrchovina hledá obránce 
Během vynucené pauzy musejí funkcionáři Vr-
choviny vyřešit otázku složení obranného valu 
prvního mužstva. Na odchodu je totiž krajní 
obránce Jakub Vašíček a hostování z  týmu 
Blanska končí Tomáši Feikovi. Tím pádem se 
sestava smrskla o dva beky. K  tomu je třeba 
připočítat početnou marodku, která sužuje pro-
zatím 13. tým tabulky Moravskoslezské divize. 
„Minimálně jednoho obránce musíme přivést, 
který se zároveň stane pilířem defenzívy. Byl bych 
rád, kdyby se nám podařil přestup jako v přípa-
dě stopera Jiřího Batelky, který se vypracoval v 
klíčového hráče,“ má jasno lodivod Vrchoviny 
 Richard Zeman. -mah-

ME veteránů v atletice 
Atlet Jiří Brychta má kompletní sbírku medai-
lí z atletického ME v kategorii veteránů, jehož 
letošní ročník se konal na ostrově Madeira. Šlo 
také o jednu z mála vrcholných akcí, která se 
uskutečnila v rámci druhé vlny pandemie. Že 
má formu jako hrom, potvrdil zlatou medailí 
v běhu do vrchu. Stříbrnou radost prožil po zá-
vodě v běhu na 10 km a bronz vybojoval společně 
s dalšími členy družstva v přespolním běhu.  
 -hub-, -mah-

Florbalisté přejí šťastné a sportovní 
Vánoce
Novoměstští florbalisté, stejně jako ostatní ama-
térští sportovci, musejí z důvodu koronavirové 
pandemie přečkat zápasovou pauzu. Tím pádem 
se neschází na trénincích a formu si udržují in-
dividuálně. „I když máme omezené možnosti 
jak hráčům v této době pomoci, snažíme se ze 
všech sil. Ukazujeme jim například, jak mohou 
doma trénovat, vymýšlíme různé sportovní vý-
zvy, ale také posíláme studijní videa s florbalovou 
tematikou,“ vysvětluje florbalový trenér Tomáš 
Mrázek. Věří přitom, že se sportovní soutěže po 
Novém roce opět rozeběhnou. A jelikož klepou na 
dveře nejoblíbenější svátky roku, přeje společně 
s dalšími představiteli TJ Orel všem čtenářům 
Novoměstska krásné Vánoce. „Nehoňte se za 
dárky, raději buďte spolu a buďte šťastní, i přes 
různá omezení. A doufejme v lepší rok 2021,“ 
uzavírá Mrázek.  -tom-, -mah-

Lyžovačka v NMNM
Ski Harusák
Sjezdovka se na letošní sezonu připravila 
opravdu důkladně. O povrch svahu se letos 
bude starat nová rolba. Kromě perfektního 
manšestru, lyžařské školy a třeba večerního 
lyžování se můžete těšit na pány z Kiosku 
Kadov, kteří si i letos vezmou do parády ob-
čerstvení na Harusáku.

Vysočina Arena
Od 1.12. začíná sezona i ve Vysočina Areně! 
Jako každý rok i letos bude využívání tratí 
a stadionu zdarma v čase určeném pro ve-
řejnost! Součástí Vysočina Areny je TEST-
CENTRUM, které bude otevřeno v čase ur-
čeném pro veřejnost. Můžete otestovat lyže, 
vázání a další vybavení a v Sun’s caffé si dát 
i něco dobrého.

Lezení na 
bouldrové stěně 
Po exhibici ve Sportovní hale a závodech v lezení 
na strom pokračoval projekt novoměstského ho-
rolezeckého Trip Team s názvem Koukni s námi 
na svět shora již v pořadím pátým společným 
dobrodružstvím. Tentokrát si děti mohly v ter-
mínu 17. – 22. listopadu vyzkoušet lezení na 
bouldrové stěně v Křižánkách. Díky tomu oku-
sily za jištění rodičů základy boulderingu, což 
je lezení bez lana na malých skalních blocích, 
nízkých skalkách či lezeckých stěnách. Ohlasy 
byly milionové.  -mah-
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Vysočina Arena bude hostit MS  
v biatlonu v roce 2024 
Skvělá zpráva přišla 14. listopadu ze 14. kongresu 
Mezinárodní biatlonové unie IBU. Jeho delegá-
ti totiž potvrdili Nové Město na Moravě jako 
pořadatele MS v roce 2024! Česká republika 
tak přivítá nejlepší světové biatlonisty podruhé 
v historii. Premiérové MS hostila Vysočina Arena 
v roce 2013. Prezident Českého svazu biatlonu 
Jiří Hamza k úspěšné kandidatuře řekl. „Ano, 
byli jsme jediným kandidátem na rok 2024, ale 
i tak jsme museli delegátům představit kvalitní 
projekt. Naše vize je na první pohled jednoduchá, 
ale čeká nás velké množství práce. Máme totiž 
před sebou komplexní rekonstrukci Vysočina 
Areny. Areálu bude brzy 20 let, a protože je to 
venkovní sportoviště, trpí všemi povětrnostními 
vlivy,” osvětlil prezident ČSB. Hamza také velmi 

ocenil přípravu svých spolupracovníků Vlastimila 
Jakeše, Libora Vlčka, Jana Skřičky, Otakara Bin-
dera, Evy Kupilíkové a dalších. „Nové Město má 
v biatlonovém světě punc moderní a pohostinné 
arény. A na špici se chceme i nadále udržet. Dě-
kuji svým kolegům a přátelům za skvělou pre-
zentaci. Jsem přesvědčený, že Vysočina Arena 
zůstane nadále mezi elitou biatlonových pořada-
telů,” doplnil Hamza. Před letošním úspěchem 
Nové Město třikrát s kandidaturou neuspělo. Pro 
šampionát v roce 2019 dostal přednost švédský 
Östersund, o dva roky později ruská Ťumeň, 
ale po dopingu ruských sportovců bylo dějiště 
změněno na slovinskou Pokljuku, a pro rok 2023 
německý Oberhof. 
 Tomáš Hermann,-mah-

Virtuální závod
Atletický oddíl Nové Město a Městské lázně stojí 
za výzvou v podobě virtuálního závodu. Konal se 
v období od 25. října do 22. listopadu a šlo o reakci 
na zrušení tradičních podzimních běžeckých zá-
vodů. Kdo chtěl, mohl se po dobu takřka jednoho 
měsíce poměřit s ostatními co do počtu výstupů 
ke Třem křížům. Výchozím bodem byla značka 
zákazu vjezdu u evangelického hřbitova. Každý 
výšlap se přitom zapisoval do online formuláře. 
Soutěžilo se v několika kategoriích, včetně zá-
vodníka s nejvíce nastoupanými metry. V rámci 
výzvy mohli její účastníci přispět na dobrou věc. 
Výtěžek z dobrovolného startovného bude použit 
na pořízení atletického vybavení mládeže. -mah-

Úchvatné povídání Radka Jaroše 
Nejznámějšího českého horolezce a novoměst-
ského rodáka si do svého studia pozvali bratři 
Adam a Tomáš Dunovští coby autorská dvojka na 
brocast.cz. Jde o podcastovou sérii dlouhých kon-
verzací se zajímavými osobnostmi. A dopadlo to 
tak, že Radek Jaroš absolvoval jeden z nejdelších 
rozhovorů ve svém životě. A rozhodně je co po-
slouchat. Jde o neskutečnou jízdu od začátku do 
konce. „Radkův příběh je téměř neuvěřitelný a 
z posledních 20 minut rozhovoru nás ještě dnes 
mrazí v zádech,“ hlásali bratři světu. Interview 
si pochvaloval také Jaroš. „Právě délka povídání 
umožnila, alespoň doufám, probrat témata určitě 
víc do hloubky. A dostat se i k věcem, které nikdy 
nikde ještě nepadly,“ poznamenala horolezecká 
hvězda. Rozhodně zajímavé povídání je k posle-
chu na www.brocast.cz.  -mah-

Spanilá jízda 
juniorky Vrchoviny 
Mužstvo SFK Nové Město na Moravě B, za kte-
ré nastupují mladí a perspektivní hráči, vévodí 
tabulce I. A třídy, kde nastupuje ve východní sku-
pině B. Juniorka stihla během této sezony odehrát 
10 zápasů, ve kterých vybojovala parádních 25 
bodů. Suverénní výkony podtrhla 8 výhrami, 1 
remízou a 1 prohrou. Skóre přitom činilo 38:14. 
Na nejbližšího soupeře v tabulce, kterým je druhá 
Želetava, má náskok 5 bodů. „Už před startem 
soutěže jsem klukům oznamoval, že s tak kvalit-
ním týmem nemůžeme myslet na nic jiného než 
postup,“ netají se jasnými plány před jarními koly 
soutěže trenér mužstva Petr Follprecht. -mah-

Vrchovina zůstala za očekáváním 
Po 11 odehraných kolech patří Vr-
chovině v tabulce Moravskoslezské 
divize prozatímní 13. místo. 
Na podzim tak vybojovala celkem 12 bodů, při-
čemž dle jejího trenéra Richarda Zemana jsou 
dosavadní výsledky daleko za očekáváním a sám 
přiznává, že tým čeká na jaře boj o záchranu 
v třetí nejvyšší fotbalové lize. „Sice jsme nastříleli 
17 branek, což není špatná vizitka, ale na druhou 
stranu jsme obdrželi 25 branek. Defenziva byla 
naším obrovským problémem. V počtu inka-

sovaných gólů jsme druhým nejhorším týmem 
v soutěži,“ nebere si servítky Zeman. Výkony 
týmu poznamenala také velká marodka kádru. 
„Na sedm zápasů vypadl klíčový stoper Jiří Ba-
telka, dlouho mimo hru byli i Ondřej Vícha a To-
máš Duda. Tím pádem jsme museli lepit sestavu 
a mnozí hráči nastupovali na postech, na kterých 
nejsou zvyklí hrát,“ doplňuje lodivod. Co naopak 
potěšilo, byly výkony šestnáctiletého záložníka 
Tomáše Švandy či nejlepšího střelce mužstva, 
kterým je tříbrankový útočník Jiří Tulajdan. Ten 
se přitom probojoval do základní sestavy až v 
pátém kole v zápase proti silné Kroměříži.  -mah-

Ohlasy na pořádání MS 
v biatlonu v roce 2024 

„Nové Město na Moravě si mistrovství světa 
zaslouží. Myslím, že všichni sportovci mají 
radost, když se šampionát odehrává v ta-
kové mece biatlonu. Jako loni v Anterselvě, 
kde byla také atmosféra perfektní. Pak se 
na šampionát mnohem víc těšíte.“ Michal 
Krčmář, český biatlonista 

„Jako město se samozřejmě budeme na celé 
akci podílet. Na podobně velkém podniku 
musí spolupracovat i kraj a stát. Jako tomu 
bylo v roce 2013, kdy se mistrovství světa v 
biatlonu konalo rovněž v Novém Městě na 
Moravě. Věřím, že v roce 2024 bude pande-
mie minulostí, žádné omezení platit nebude.“ 
Michal Šmarda, novoměstský starosta 
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 13. 10. Lenka Kaplanová
 17. 10. Jan Sadecký
 31. 10. Sabina Malá
 3. 11. Jaroslav Novotný
manželství
 17. 10. Jana Němečková, Michal Jaroš
 24. 10. Martina Jamborová, Petr Štorek
jubilanti
 26. 11. Jaroslava Ondráčková 87 let
 1. 12. Jaromír Peňáz 86 let  
 5. 12. Olga Jelénková 90 let  
 7. 12. Jaroslav Fabian 80 let  
 10. 12. MVDr. Zdenka Peroutková 80 let  
 12. 12. Ludmila Bednářová 88 let  
 12. 12. Josef Hladík 75 let  
 15. 12. Jiří Vališ 85 let  
 17. 12. Olga Chodilová 75 let  
 18. 12. Františka Zelená 89 let  
 21. 12. Antonín Lupač 85 let  
 25. 12. Mgr. Eva Brychtová 86 let  
 25. 12. František Vinduška 90 let
úmrtí
 14. 10. František Musil (Zubří, 1929)
 14. 10. Jiří Vítek (NMnM, 1934)
 15. 10. Pavel Vaculín (Bobrová, 1969)
 16. 10. Ferdinand Štrankmüller
   (Hodiškov, 1945)
 18. 10. Františka Vlachová (NMnM, 1922)
 19. 10. Anna Slováková (NMnM, 1945)
 20. 10. Karel Linhart (NMnM, 1929)
 20. 10. Josef Dostál (NMnM, 1940)
 21. 10. Marie Vašíková (Žďár n. Sáz., 1936)
 24. 10. Emilie Lamplotová (Odranec, 1936)
 26. 10. Josef Petr (Jiříkovice, 1949)
 27. 10. Blažena Bukáčková (Petrovice, 1929)
 29. 10. Josefa Beranovská (NMnM, 1944)
 29. 10. František Horák (Rad. Svratka, 1932)
 29. 10. Milan Sivák (NMnM, 1953)
 1. 11. Jaroslav Hamák (NMnM, 1943)
 1. 11. František Čech (NMnM, 1934)
 2. 11. Ladislav Kopáček (NMnM, 1971)
 3. 11. Žofie Zdražilová (Olešná, 1927)
 3. 11. Josef Doležal (NMnM, 1944)
 4. 11. Jarmila Poulová (NMnM, 1942)
 6. 11. Jaromír Lausch (Kadov, 1946)
 6. 11. Anežka Vykutilová (Mitrov, 1927)
 9. 11. Jaroslav Štůla (Tři Studně, 1944) 
 11. 11. Karla Koutenská (NMnM, 1949)
 12. 11. Bohuslava Houdková (NMnM, 1953)

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně 9:00 – 17:00, kromě

pondělí a státních svátků.
Vánoční otevírací doba

Otevřeno denně kromě 21. 12. – 26. 12. 
a 31. 12. – 1. 1. 2021.

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy – obměněná expozice novo-
městského rodáka
Jan Štursa – Akty – komorní výstava sochař-
ských aktů novoměstského rodáka Jana Štursy  
Z tvorby V. Makovského
Od portrétu k monumentu – expozice prezentuje 
klasicizující linii českého sochařství v návaz-
nosti na expozice z děl Jana Štursy a Vincence 
Makovského. Ve výběru jsou vystavena díla 
Josefa Mařatky, Karla Pokorného, Františka 
Hořavy a Václava Žaluda.
Josef Klimeš – Rovnováha
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor, 
A. Podloucký, J. Zezula aj.)
Zámecký kabinet

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jan Svoboda – Odmocnina z malby 
(do 6. 12. 2020), také ON-LINE
Hlavním jeho oborem je malba (akryl na 
plátně), příležitostně se věnuje sochám, kres-
bě či nábytkovým solitérům. Motivy obrazů 
byly řadu let figury, předměty a symboly po-
jímané ve zkratce, archetypálně, s humorem. 
Před deseti lety nastal ústup od konkrétních 
objektů ke geometrickým tvarům, čárám, bo-
dům a křivkám. Dnes v jeho tvorbě dominují 
horizonty a barevné plochy. Ve čtvrtek 4. 12. 
od 16 do 17 hodin se můžete s autorem na 
výstavě osobně potkat.
Bedřich Rozehnal 
(do 31. 12. 2020), také ON-LINE
Bedřich Rozehnal (1902 – 1982) byl archi-
tektem navrhujícím zejména zdravotnická 
zařízení. Kromě Nemocnice v Novém Městě 
na Moravě je autorem například Nemocnice 
Kyjov, chirurgického pavilonu okresní Kromě-
řížské nemocnice nebo Dětské nemocnice 
v Brně - Černých polích.
Výstava představuje nejen některé z  auto-
rových architektonických realizací, ale také 
akvarely a grafiku.
Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy 
(prosinec – leden 2021), také ON-LINE
Výstava k 50. výročí založení Chráněné kra-
jinné oblasti Žďárské vrchy nabídne množ-
ství srovnávacích fotografií krajin z obrazů 
J. Jambora, O. Blažíčka a dalších autorů se 
současnou podobou krajiny. V rámci výstavy 
bude představena i činnost Sdružení Krajina.  
Letem Bornovým světem 
(12. 12. – 28. 2. 2021)

Stomatologická pohotovost

Významná výročí

Výstava přinese retrospektivní přehled 
grafického díla tohoto mnoha generacemi 
oblíbeného autora, doplněný o malby ze 
soukromé sbírky. Adolf Born by v  letošním 
roce oslavil 90. narozeniny, miloval cestování, 
jeho tvorba se nezaměřovala pouze na grafiku, 
kresbu, malbu a ilustrace, ale také na animaci 
a režii. Byl spoluautorem jednoho z prvních 
ztvárnění Hobita, přímo na výstavě budou 
některé z  jeho filmů k  vidění a můžete si i 
prolistovat několik ilustrovaných knih. K vý-
stavě je vydán nový katalog, který by mohl být 
i hezkým dárkem pod stromeček. Najdete jej 
i na našem e-shopu.

Pro aktuální informace sledujte webové 
stránky a FB Horácké galerie.

Celý kolektiv Horácké galerie Vám přeje příjem-
ný adventní i vánoční čas a těšíme se, že nás se 
svými bližními přijdete navštívit.

Klub seniorů

6.12.1900 narodil se v NMnM Josef Německý, lyžařský a 
atletický závodník, reprezentant ČSR, 120. výročí 
narození (zemřel 10.6.1943 v NMnM).
19.12.1865 narodil se ve Vysokém u Žďáru nad Sáz. Josef 
Kořínek, náčelník Sokola, profesor na reálce v 
NMnM, otec jazykovědce PhDr. Josefa Miroslava  
Kořínka, 155. výročí narození (zemřel 24.2.1902 v 
Praze ?, je pochován na novoměstském katolickém 
hřbitově).
21.12.2005 zemřel v Praze generálmajor ing. Rudolf 
Pernický, účastník zahraničního i domácího od-
boje, od roku 1995 čestný občan NMnM, 15. 
výročí úmrtí (narodil se 1.7.1915  v Krhové u 
Valašského Meziříčí).

5.12.2020 MUDr. Ondřej Bartoš
Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
6.12.2020 MUDr. Dušan Borek
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
12.12.2020 MUDr. Olga Čumplová
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
13.12.2020 MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 775 479 595
19.12.2020 Lékař stomatolog Fiodor Gonchar
Dům zdraví, Velké Meziříčí, 728 638 632
20.12.2020 MUDr. Marie Havlíčková
Nám. Republiky 63, Žďár n. Sáz., 774 084 064
24.12.2020 MUDr. Petr Filla
Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
25.12.2020 MUDr. Jiřina Foltanová
U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
26.12.2020 MUDr. Irena Musilová
Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
27.12.2020 MUDr. Miluše Hrašková
Studentská 4/1699, Žďár n. Sáz., 566 690 131

Vzhledem k trvající koronavirové situaci a vládním 
nařízením přerušuje Klub seniorů svoji činnost i 
na měsíc prosinec. V lednu se sejde výbor a bude 
řešit svoji další činnost. Děkujeme za pochopení. 

Výbor Klubu seniorů

10 NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2020

SERVIS



Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 13. 10. Lenka Kaplanová
 17. 10. Jan Sadecký
 31. 10. Sabina Malá
 3. 11. Jaroslav Novotný
manželství
 17. 10. Jana Němečková, Michal Jaroš
 24. 10. Martina Jamborová, Petr Štorek
jubilanti
 26. 11. Jaroslava Ondráčková 87 let
 1. 12. Jaromír Peňáz 86 let  
 5. 12. Olga Jelénková 90 let  
 7. 12. Jaroslav Fabian 80 let  
 10. 12. MVDr. Zdenka Peroutková 80 let  
 12. 12. Ludmila Bednářová 88 let  
 12. 12. Josef Hladík 75 let  
 15. 12. Jiří Vališ 85 let  
 17. 12. Olga Chodilová 75 let  
 18. 12. Františka Zelená 89 let  
 21. 12. Antonín Lupač 85 let  
 25. 12. Mgr. Eva Brychtová 86 let  
 25. 12. František Vinduška 90 let
úmrtí
 14. 10. František Musil (Zubří, 1929)
 14. 10. Jiří Vítek (NMnM, 1934)
 15. 10. Pavel Vaculín (Bobrová, 1969)
 16. 10. Ferdinand Štrankmüller
   (Hodiškov, 1945)
 18. 10. Františka Vlachová (NMnM, 1922)
 19. 10. Anna Slováková (NMnM, 1945)
 20. 10. Karel Linhart (NMnM, 1929)
 20. 10. Josef Dostál (NMnM, 1940)
 21. 10. Marie Vašíková (Žďár n. Sáz., 1936)
 24. 10. Emilie Lamplotová (Odranec, 1936)
 26. 10. Josef Petr (Jiříkovice, 1949)
 27. 10. Blažena Bukáčková (Petrovice, 1929)
 29. 10. Josefa Beranovská (NMnM, 1944)
 29. 10. František Horák (Rad. Svratka, 1932)
 29. 10. Milan Sivák (NMnM, 1953)
 1. 11. Jaroslav Hamák (NMnM, 1943)
 1. 11. František Čech (NMnM, 1934)
 2. 11. Ladislav Kopáček (NMnM, 1971)
 3. 11. Žofie Zdražilová (Olešná, 1927)
 3. 11. Josef Doležal (NMnM, 1944)
 4. 11. Jarmila Poulová (NMnM, 1942)
 6. 11. Jaromír Lausch (Kadov, 1946)
 6. 11. Anežka Vykutilová (Mitrov, 1927)
 9. 11. Jaroslav Štůla (Tři Studně, 1944) 
 11. 11. Karla Koutenská (NMnM, 1949)
 12. 11. Bohuslava Houdková (NMnM, 1953)

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně 9:00 – 17:00, kromě

pondělí a státních svátků.
Vánoční otevírací doba

Otevřeno denně kromě 21. 12. – 26. 12. 
a 31. 12. – 1. 1. 2021.
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Jan Štursa – Akty – komorní výstava sochař-
ských aktů novoměstského rodáka Jana Štursy  
Z tvorby V. Makovského
Od portrétu k monumentu – expozice prezentuje 
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nosti na expozice z děl Jana Štursy a Vincence 
Makovského. Ve výběru jsou vystavena díla 
Josefa Mařatky, Karla Pokorného, Františka 
Hořavy a Václava Žaluda.
Josef Klimeš – Rovnováha
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor, 
A. Podloucký, J. Zezula aj.)
Zámecký kabinet

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jan Svoboda – Odmocnina z malby 
(do 6. 12. 2020), také ON-LINE
Hlavním jeho oborem je malba (akryl na 
plátně), příležitostně se věnuje sochám, kres-
bě či nábytkovým solitérům. Motivy obrazů 
byly řadu let figury, předměty a symboly po-
jímané ve zkratce, archetypálně, s humorem. 
Před deseti lety nastal ústup od konkrétních 
objektů ke geometrickým tvarům, čárám, bo-
dům a křivkám. Dnes v jeho tvorbě dominují 
horizonty a barevné plochy. Ve čtvrtek 4. 12. 
od 16 do 17 hodin se můžete s autorem na 
výstavě osobně potkat.
Bedřich Rozehnal 
(do 31. 12. 2020), také ON-LINE
Bedřich Rozehnal (1902 – 1982) byl archi-
tektem navrhujícím zejména zdravotnická 
zařízení. Kromě Nemocnice v Novém Městě 
na Moravě je autorem například Nemocnice 
Kyjov, chirurgického pavilonu okresní Kromě-
řížské nemocnice nebo Dětské nemocnice 
v Brně - Černých polích.
Výstava představuje nejen některé z  auto-
rových architektonických realizací, ale také 
akvarely a grafiku.
Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy 
(prosinec – leden 2021), také ON-LINE
Výstava k 50. výročí založení Chráněné kra-
jinné oblasti Žďárské vrchy nabídne množ-
ství srovnávacích fotografií krajin z obrazů 
J. Jambora, O. Blažíčka a dalších autorů se 
současnou podobou krajiny. V rámci výstavy 
bude představena i činnost Sdružení Krajina.  
Letem Bornovým světem 
(12. 12. – 28. 2. 2021)

Stomatologická pohotovost

Významná výročí

Výstava přinese retrospektivní přehled 
grafického díla tohoto mnoha generacemi 
oblíbeného autora, doplněný o malby ze 
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i hezkým dárkem pod stromeček. Najdete jej 
i na našem e-shopu.

Pro aktuální informace sledujte webové 
stránky a FB Horácké galerie.

Celý kolektiv Horácké galerie Vám přeje příjem-
ný adventní i vánoční čas a těšíme se, že nás se 
svými bližními přijdete navštívit.

Klub seniorů

6.12.1900 narodil se v NMnM Josef Německý, lyžařský a 
atletický závodník, reprezentant ČSR, 120. výročí 
narození (zemřel 10.6.1943 v NMnM).
19.12.1865 narodil se ve Vysokém u Žďáru nad Sáz. Josef 
Kořínek, náčelník Sokola, profesor na reálce v 
NMnM, otec jazykovědce PhDr. Josefa Miroslava  
Kořínka, 155. výročí narození (zemřel 24.2.1902 v 
Praze ?, je pochován na novoměstském katolickém 
hřbitově).
21.12.2005 zemřel v Praze generálmajor ing. Rudolf 
Pernický, účastník zahraničního i domácího od-
boje, od roku 1995 čestný občan NMnM, 15. 
výročí úmrtí (narodil se 1.7.1915  v Krhové u 
Valašského Meziříčí).

5.12.2020 MUDr. Ondřej Bartoš
Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
6.12.2020 MUDr. Dušan Borek
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
12.12.2020 MUDr. Olga Čumplová
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
13.12.2020 MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 775 479 595
19.12.2020 Lékař stomatolog Fiodor Gonchar
Dům zdraví, Velké Meziříčí, 728 638 632
20.12.2020 MUDr. Marie Havlíčková
Nám. Republiky 63, Žďár n. Sáz., 774 084 064
24.12.2020 MUDr. Petr Filla
Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
25.12.2020 MUDr. Jiřina Foltanová
U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
26.12.2020 MUDr. Irena Musilová
Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
27.12.2020 MUDr. Miluše Hrašková
Studentská 4/1699, Žďár n. Sáz., 566 690 131

Vzhledem k trvající koronavirové situaci a vládním 
nařízením přerušuje Klub seniorů svoji činnost i 
na měsíc prosinec. V lednu se sejde výbor a bude 
řešit svoji další činnost. Děkujeme za pochopení. 

Výbor Klubu seniorů

10 NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2020

SERVIS

Minibazar

Vzpomínky

Prodám levně zimní pneu, 165/70/14. 
Tel.: 605 147 906
Koupíme či si pronajmeme zahradu. Jsme mla-
dá rodinka z NMNM a rádi bychom si přímo ve 
Městě koupili nebo pronajali zahradu k rekreaci a 
drobnému pěstování zeleniny (chatu na zahradě 
uvítáme). Tel.: 739 643 134
Prodám česnek – unikát. cena 160 Kč za kilo. 
Tel.: 732 537 268

Prodám jízdní kolo dámské a pánské, šicí stroj 
skříňový, sněhovou frézu. Tel.: 606 288 255, volat 
po 19. hod.
Pronajmu (od 1/2021) klasický zděný byt s balkó-
nem o vel. 4+1, (85 m2), s garáží v přízemí, sklepem 
a menší zahrádkou v blízkosti centra města. RK 
nevolat. Tel.: 724 027 963
Pronajmu zařízený byt 1+1 v Novém Městě na ul. 
Budovatelů. Tel.: 732 228 716

Koupím garáž u nemocnice, ul. Purkyňova, popř. 
na ulici Dukelská. Platím hotově ihned.
Tel.: 776 272 281
Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v NMnM. Možná i vý-
měna za 1+1 s doplatkem. Tel.: 601 133 272
E-mail: koupimebytvnmnm@seznam.cz
Tříčlenná rodina hledá podnájem ve 2+1 nebo 3+1. 
Děkujeme za nabídky. Tel.: 737 848 002

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Prosíme, přineste vytištěný text a 
fotografie v co nejlepší kvalitě. Vzpomínky, 
které se nevešly do aktuálního čísla, uve-
řejníme v následujícím vydání. Děkujeme 
za pochopení. Kontakt na redakci Novo-
městska: zpravodaj@nmnm.cz

Uzávěrka lednového čísla je 

10. prosince 2020.

Dne 18. prosince vzpo-
meneme první smutné vý-
ročí, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, ta-
tínek, dědeček a praděde-
ček pan Jaroslav Havlík z 
Nového Města. Dne 23. 
prosince by oslavil své 75. 
narozeniny. S láskou a bo-

lestí v srdci vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Všechny jsi miloval, tak 
rád jsi žil, nám zbyly jen 
vzpomínky nejdražších 
chvil. Dne 24. prosince 
vzpomeneme 1. smutné 
výročí, co nás náhle opustil 
milovaný manžel, tatínek a 
dědeček pan Zdeněk Fiala z 
Nového Města na Moravě. 

Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 
manželka a synové s rodinami.

Čas plyne a roky ubí-
hají, stopa lásky v 
srdcích a krásné vzpo-
mínky nám zůstáva-
jí. Dne 17. prosince 
uplyne 8 let, kdy se 
navždy zavřela kniha 
života pana Eduar-
da Stojara. S láskou 
vzpomínají manželka 

Helena, dcera Andrea a syn Hynek s rodinami.

Milá Olinko, přejeme Ti k Tvému životní-
mu jubileu všechno nejlepší, pevné zdraví, 
spoustu radosti a úsměv na tváři. Manžel 
Eugen, rodina Smolíkova a Chodilova

Blahopřání

Poděkování

Děkuji celému personálu Nemocnice Nové Město 
na Moravě, oddělení ARO a ODN, obzvlášť panu 
primáři Mudr. Dušanu Machovi a paní primářce 
MUDr. Květoslavě Pejchalové za to, jak se sta-
rali o manžela  Emila Bláhu v posledních dnech 
jeho života, za jejich lidský a empatický přístup 
ke mně a ostatním členům rodiny. Je  těžké se vy-
rovnat se  ztrátou milovaného člověka.  Bláhová

V případě zájmu o komerční a fi-
remní inzerci najdete veškeré infor-
mace i ceník zde: 
noviny.nmnm.cz/inzerce
Uzávěrka komerční a firemní inzer-
ce je k 14. dni před měsícem vydání. 
Kontakt: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 
tel.: 607 175 673

Čas neúprosně letí a bo-
lest v srdcích zůstává. Slzy 
v očích Tě neprobudí a 
domov prázdný zůstává. 
Odešla jsi nám, osud si 
to přál, ale v našich srd-
cích budeš žít dál. Dne 22. 
prosince uplyne 10 let od 

úmrtí naší maminky, babičky paní Marie Němeč-
kové. S láskou a úctou vzpomínají dcera Lenka a 
syn Jiří s rodinou.

Tvoje smrt přišla jak blesk 
z čistého nebe a nám zbyly 
jen slzy a vzpomínky na 
Tebe. Tak jak z Tvých očí 
zářila láska a dobrota, tak 
nám budeš chybět do konce 
života. Dne 30. listopadu 
uplynulo pět smutných 
let, co beze slůvka rozlou-

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

Dne 11. listopadu nás po 
krátké nemoci opusti-
la manželka, maminka, 
babička paní Karla Kou-
tenská. Rozloučení proběh-
ne v kruhu nejužší rodiny, 
budeme ale moc rádi za 
každého, kdo si ji aspoň 
v srdci s námi připomene.

Velký dík patří personálu místního domu s pe-
čovatelskou službou, který ji mnoho let posky-
toval potřebnou péči, stejně jako pracovníkům 
novoměstské nemocnice, díky kterým byly i její 
poslední chvíle naplněné klidem a pokojem. Dě-
kujeme! Rodina Koutenských

Čas plyne a nevrací, co 
vzal, jen bolest v srdcích 
zůstává dál. Dne 15. 
prosince uplynou 2 roky, 
co nás navždy opustil pan 
Vladimír Štěpánek z Nové-
ho Města. Kdo jste ho měli 
rádi, vzpomeňte se mnou. 
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Marie.

Dny plynou jako voda a život běží dál. Dne 17. 
12. 2018 nás navždy opustila paní Miluše Kopáč-
ková a dne 24. 12. 2019 nás opustil pan Josef 
Kopáček. Kdo jste je znali, vzpomeňte si s námi. 

Rodina Mazlova
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Příští rok bude patřit divadlu
Příští rok bude v Novém Městě 
věnován divadlu. Můžeme se tak 
těšit, že pokud koronavirus dovolí, 
užijí si Novoměšťáci spoustu diva-
delní legrace.

Centrem aktivit spojených s divadlem bude 
přirozeně kulturní dům. Novoměstská kulturní 
zařízení připravují řadu zajímavých inscenací. 
„Těším se hlavně na brněnská divadla. Konkrét-
ní hry zatím nevíme, jelikož i divadla řeší krizi, 
která má pro ně velký finanční dopad a souvisí 
i s personální problematikou. A přestože v nich 
nejsou známé televizní tváře, jsou to soubory, na 
které stojí za to jít. Určitě si nenechám ujít slavný 
soubor Buchty a loutky. Loutky hrají nejen pro 
děti, ale jejich představení jsou určena i dospě-
lým,“ říká ředitelka Novoměstských kulturních 
zařízení Veronika Teplá.

Na scéně kulturního domu se mimo jiné před-
staví klasická vztahová komedie z pera americké-
ho dramatika Michaela Parkera Zamilovaný 
sukničkář v podání Lukáše Vaculíka. Žižkovské 
divadlo přijede představit hru Smích zakázán 
s Petrem Stachem a Helenou Kratochvílovou 
v hlavních rolích. Za zmínku určitě stojí i in-

scenace Vzhůru dolů, která vypráví příběh slavné 
francouzské herečky českého původu, která se 
rozhodne hledat téma pro svůj velký comeback. 
V hlavních rolích Aneta Krejčíková, Dana Ho-
molová a Milena Steinmasslová.

Na své si přijdou také novoměstští ochotníci. 
A to ti současní i dávno minulí. O novoměstském 
ochotničení připravují publikaci Jiří Janíček, Jana 
Černá, Vít Křesadlo a Kateřina Skalníková. Kniha 
mapuje historii amatérského divadla v Novém 
Městě od roku 1860. Součástí budou vzpomínky 
pamětníků, dobové fotografie i staré divadelní 
plakáty. „Kniha vyjde na náklady Novoměst-
ských kulturních zařízení. Bude k dostání v 
Informačním centru na přelomu března a dub-
na. Křest bychom chtěli spojit buď s přehlídkou 
ochotnických divadel, či s chystanou novou pre-
miérou novoměstského ochotnického spolku, což 
se přímo nabízí,“ říká Teplá.

Naprostou špičkou potom budou vystoupení, 
která pomohly organizovat spolky z  Nového 

Města na Moravě. Místní akční plán (MAP) 
pozval loutkové divadlo Drak, které zahraje 
svoje slavné představení Poslední trik Georgese 
Méliése. Hru režíroval přední český režisér Jiří 
Havelka (Vosto5), což je spolu s bohatou ima-
ginací divadla Drak zárukou opravdu nevšední-
ho divadelního zážitku. Obecně prospěšná 
společnost Portimo pozvala Annu Polívkovou, 
která v rámci benefiční akce Na jedné lodi uvede 
hru DNA.

S divadlem se budeme setkávat i v  ulicích 
města. V rámci každoročního festivalu Novod-
vorky, při kterém ožijí běžně nedostupná zákoutí 
okolo Vratislavova náměstí, ale i při jiných pří-
ležitostech se můžeme těšit na různé soubory 
pouličního divadla, jako například soubor Ko-
medianti na káře.

I v příštím roce budou pokračovat pravidelná 
divadelní představení pro děti. Vystoupí na nich 
například divadlo Minor, Buchty a loutky a další. 
Je rozhodně na co se těšit.  kb- 

Pojďte si hrát do Mraveniště
Jistě jste si mnozí všimli, že u novoměstského 
Koupaliště, mezi mladými smrčky, vyrostla ze-
lená maringotka. 
V těchto dnech je tu otevřen lesní klub pro malé 
děti. Děkujeme všem za projevený zájem a dů-
věru a věříme, že dnů bude postupně více. Lesní 
klub se snaží plynout v souladu s přírodou a je-
jím rytmem v koloběhu roku. Provázíme děti v 
jejich přirozeném učení, vedeme je k úctě k živo-
tu, otevřené komunikaci a vnímání krásy světa 
kolem sebe i uvnitř každého z nás. Snažíme se 
zajistit inspirativní prostředí pro kvalitní růst a 
rozvoj dětí ve smíšené věkové skupině. 
Prostor Mraveniště je otevřen i pro vaše aktivity 

a nápady: setkávání, kroužky, besedy, vzděláva-
cí akce aj. Umíte vyrobit březové koště, hrábě, 
stlouci ptačí budku, utkat látku či vyrobit slaměné 
ozdoby? Neostýchejte se a přijďte mezi děti, udě-
láte tak radost sobě i jim.
Spolu s vámi máme rovněž velkou radost z ko-
munitního ovocného sadu, který začne vyrůstat 
na louce za maringotkou už příští rok. Děkujeme 
vám, že jste náš projekt v hlasování podpořili. 

Kontakt: mraveniste.nmnm@seznam.cz, tel. 
607 279 988  
 kb-

Poslední trik Georgese Mélièse
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Vzpomínka na Věromíra Plevu
Letos 7. září jsme 
si připomněli 35 let 
od úmrtí spisovate-
le Josefa Věromíra 
Plevy. Ten se naro-
dil 12. srpna 1899 
v Moravské Svrat-
ce (dnes spadá pod 
město Svratka) ve 
velmi chudých po-
měrech jako nej-
starší z osmi souro-
zenců. Jeho otec byl 

nádeníkem a potom pracoval u železnice. Pohled 
dětí Plevových na svět ovlivňovala především 
chudoba a striktní katolická výchova. Vzhledem k 
chudým poměrům rodiny si již od jedenácti let vy-
dělával pasením krav, kde se seznámil mj. s bratry 
Křičkovými. Plevu od útlého dětství přitahovala 
četba a knihy vůbec. Tato záliba ho přiměla v 
patnácti letech vyučit se knihařem. V tomto oboru 
našel svoje první uplatnění jako pomocný knihař 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. V roce 1917 J. V. 
Pleva nastoupil na vojnu a za krátký čas byl za-
členěn na italskou frontu, odkud se bezúspěšně 
pokusil dezertovat. Z válečných bojů se později 
dostal zpět do vlasti kvůli těžkému zápalu plic.
       Po vyléčení pracoval opět jako knihař (ten-
tokrát v Novém Městě na Moravě). Následně 
studoval na učitelském ústavu v Čáslavi, na kte-
rém v roce 1924 úspěšně složil závěrečné zkouš-
ky. Potom učil na různých školách na Vysočině, 
například v Karasíně, Bohuňově a Křižánkách. 
Již za studií v Čáslavi začal psát vlastní tvorbu. 
První básně tohoto autora vyšly ve Studentském 
časopise. Již zde začal používat druhé křestní 
jméno Věromír, kterým vyjadřoval svůj odpor k 
válce. Významně zasahoval do společenského a 
kulturního života například tím, že založil Skupi-
nu literárních a výtvarných dělníků (Slavděl), kte-
rá byla opozicí poetickému Devětsilu. Hlavním 
cílem Slavdělu bylo šířit tvorbu probouzející uvě-
domění a zábavu dělníků. S jeho jménem bylo 
spjato i ochotnické divadlo.
       V literatuře se prosadil již svou prvotinou – 
novelou Eskorta, která vyšla v roce 1929. V ní 
líčí vlastní prožitky a zkušenosti z první světové 
války. Na počátku třicátých let se Pleva dostal 
díky Jiřímu Mahenovi a Bedřichu Václavkovi do 
Brna. Tehdy se začal věnovat hlavně psaní knih 
pro děti a mládež, což bylo pro něj dominantní. 
Tuto tvůrčí schopnost v sobě ještě více objevil 
díky Bedřichu Václavkovi a také při tvorbě pří-
spěvků do Vlastivědného sborníku Podřipska.
      Prvním jeho dílem cíleným na děti byla rozsáh-
lá kniha Malý Bobeš (1. vydání vyšlo v roce 1931), 
která je pro obrovský ohlas přeložena do mnoha 
cizích jazyků – němčiny, ruštiny, ukrajinštiny, 
bulharštiny, maďarštiny, a dokonce i do čínštiny. 

V tomto literárním zaměření je to mimořádné 
dílo, protože je děj zasazen do reálného světa. 
Malý Bobeš se tímto vymyká z „konkurenčních“ 
knih, které dětský svět většinou idealizovaly. Ná-
sledně (v roce 1934) autor napsal povídku Hoši 
s dynamitem, která je postavena na protikladech 
doby – romantika chlapeckých dobrodružství ver-
sus tvrdá životní realita s náročnými sociálními 
poměry rodin, jejichž živitelé byli bez práce. V 
roce 1935 vydal J. V. Pleva román Kapka vody. K 
jeho tvorbě byl částečně podnícen ruskou litera-
turou. Se jménem J. V. Plevy bylo možné setkat 
se i v rozhlase, pro který tvořil pásma, reportáže 
a další pořady pro děti a mládež. Krátce působil 
též v Praze, ale když přišla okupace, Pleva se 
vrátil do Brna a začal znovu učit.  Na podzim roku 
1941 jej postihlo ušní onemocnění, a proto se dal 
penzionovat. V roce 1943 se začal opět věnovat 
literární tvorbě pro dospělé sbírkou básní Náruč 
maminčina. V ní autor vyjadřuje svůj sen o dětství 
a svoji hlubokou lásku k mamince. Plevova díla 
většinou odrážejí v sobě události doby, ve které 
je autor psal. Například v novele Budík (vyšla v 
roce 1948) nastínil mladším čtenářům průběh 
posledních dnů okupace a následné osvobození 
Brna. Josef Věromír Pleva se věnoval mimo jiné i 
převyprávění jiných děl. Tak např. modernizoval 
Robinsona Crusoe. 
       Po druhé světové válce mu bylo nabídnuto 
členství v mnoha spisovatelských organizacích. 
Česká sekce literatury pro mládež Svazu česko-
slovenských spisovatelů si J. V. Plevu dokonce 
zvolila za svého předsedu. V roce 1954 vyšla 
novela s názvem Jediná cesta. V ní dominuje mezi 
obrazy poznamenanými dobovými schématy 
postava hospodáře, který se těžce odhodlává ke 
vstupu do družstva. Kvůli výrazným zdravotním 
komplikacím Pleva rezignoval na všechny své 
funkce a setrval jen ve výboru Československého 
literárního fondu.
     Spisovatelskou dráhu završil v roce 1972 
románovou kronikou autorových vzpomínek 
Dávno tomu. Ještě bych zmínil torzo románu 
Když jsem byl železničářem. Líčí zde dospívání 
mladého muže a jeho reálné vstoupení do živo-
ta. Děj je obohacen o humorný nadhled a něhu. 
Bohužel se jedná o románové torzo, které autor 
už nestihl dokončit.
       Plevova díla neztrácejí ani dnes svůj význam, 
přestože současné děti i mládež žijí moderním 
životním stylem a nemají představu, jak se žilo 
na počátku 20. století, jaké byly vztahy v rodinách 
a jak fungovaly principy společnosti. Je skutečně 
vidět zájem o díla J. V. Plevy. O tom svědčí zej-
ména to, že jsou stále vydávána i v překladech do 
cizích jazyků.  
 Pavel Pešta

Novoměstsko 
 ve fotografiích: 
Třešně u Tří křížů

Co nového v muzeu?
Kvůli opatřením v důsledku koronavirové 
epidemie se letos neuskuteční tradiční 
vánoční jarmark v muzeu. Pokud se muzea na 
Vánoce otevřou, bude prodloužená výstava 
inspirací horáckou výšivkou   Šité/žité. 
Plánovanou výstavu betlémů z třebíčské-
ho muzea jsme přeložili na Vánoce 2023. 
Skromnější vánoční výstava zvyků a tra-
dičních vánočních dekorací proběhne ve 
vestibulu muzea od 5. prosince 2020.

NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2020 13

KULTURA



14 NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2020



NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2020 15



16 NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2020



NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2020 17



Zmizelé Nové Město
Užitečnost ledu

Hokej v Novém Městě na Moravě

V listopadovém Novoměstsku jsme se ještě stihli 
naposledy vykoupat, ale tomu už je konec. Zima 
je přede dveřmi a čekáme, s čím v dnešní pohnu-
té době přijde. Sledujeme věštby meteorologů 
a čekáme, co nám 25. listopadu řekne svatá Ka-

teřina. Budou Vánoce na ledě, nebo na blátě?
Ledem pokryté rybníky hostily první hromadně 
provozovaný sport novoměstské veřejnosti – brus-
lení. Nejvíce se bruslilo na rybnících Cihelský, 
Kazmírův a Klečkův. Zásluhou ředitelství místní 

zemské vyšší reálky byl v listopadu v roce 1895 
založen Bruslařský klub, aby tento sport podpo-
roval a rozvíjel mezi studenty i veřejností. Klub se 
staral každoročně o úpravu kluziště na Cihelském 
rybníku, což hojně využívala nejen mládež, ale i 
sportovně založení pánové v buřinkách a dámy 
v  elegantních sukních. Od roku 1897 byla na 
něm zřízena plovárna, jejíž zařízení bylo využí-
váno v zimě jako ohřívárna. Vedle společenských 
kontaktů a radovánek pro děti a mládež se za-
čal hrát také hokej, a to nejen mezi náhodnými 
klukovskými partami, ale i jako soutěžní utkání 
podle všech pravidel. Začalo se více bruslit také 
na rybníku Kazmírovec, který posloužil Bruslař-
skému klubu i jako cíl dojezdu prvních lyžařských 
závodů, které klub uspořádal v únoru roku 1910. 
V tomto roce také mění svůj název na Sportovní 
klub (SK) Nové Město, neboť se více zaměřuje 
na lyžování, které v budoucnu Nové Město velmi 
proslaví. Na sklonku roku 1932 bylo na Kazmíráku 
každoročně udržováno kluziště i ve spolupráci s 
místním skautským oddílem. Pomocí několika žá-
rovek zřízeno osvětlení a rok nato postavena ohří-

Bruslaři na Cihelňáku kolem roku 1900. V pozadí bouda se zázemím plovárny, bruslařům sloužila jako 
ohřívárna i „zahřívárna“. Vlevo staré Ptáčkovo stavení

Led na zamrzlé hladině rybníků nesloužil jen 
k zábavě, ale býval také užitečným pomocníkem. 
Dodnes se užívá rčení „dát něco k ledu“. Dnes má 
doma každý ledničku a mrazák, to dříve nebývalo. 
Nejen hospody a pivovary, ale i řezníci a bohatí 
měšťané potřebovali chlazení. To se realizovalo 
tak, že ve sklepě byla místnost zvaná ledárna, která 
se v zimě naplnila ledem, a ten zde podle spotřeby 
a uskladněného množství mohl vydržet i několik 
let. O přísun ledu se v zimě starali ledaři. Kdo se 
před několika lety v rámci Dne otevřených pamá-
tek zúčastnil prohlídky panského pivovarského 

sklepa na Brněnské ulici, uviděl na konci velikou 
ledárnu. Pivovary jako největší spotřebitelé ledu 
skončily v Novém Městě kolem počátku dvacá-
tého století a po polovině padesátých let už začala 
nahrazovat led chladicí technika i v hospodách.
Pan Jaroslav Německý mi vyprávěl, jak se u nich 
v hotelu a restauraci Německý chladily ledem 
potraviny a pivo. Když v prosinci začalo mrz-
nout, čekalo se, až led dosáhne tloušťky alespoň 
20 cm. Pak nastoupili ledaři. Dlouhou sekerou 
led prosekali a pilou z něj vyřezávali ledové bloky, 
které velkými háky vytahovali ven a nakládali na 

povoz. Kolem roku 1930 rozšířil hoteliér František 
Německý své podnikání o výkup a prodej zvěři-
ny. Proto přistavěl ke stodole chladírnu. Byla to 
dobře izolovaná dřevěná kůlna, pod kterou byla 
zpola zakrytá hluboká jáma s ledem. Velkou spo-
třebu ledu vyřešil tak, že si k ledování pronajal 
rybník Křivka, kde k  tomu ještě choval ryby. 
Dnes je všechno jinak. Bruslařský klub mohl klidně 
zůstat bruslařským, protože dnes závodníci na ly-
žích víc bruslí, než běhají. Lyžaři si musí vyrábět 
sníh sami, to ale musí mrznout. Proto si postavili 
velkou jámu, kde vyrobený sníh skladují, kdyby ne-
mrzlo. Na zamrzlé rybníky už také není spolehnutí, 
proto máme ledničky a mrazáky. Ledaři už dávno 
vymřeli.     Jaromír Černý

Ledování na Kazmíráku okolo roku 1920

Ledování na Horňáku v roce 1930
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várna, kde se podávalo pro 
bruslaře občerstvení. Velký 
zájem o hokej projevili skauti 
koncem roku 1934 i tím, že si 
založili kroužek kanadského 
hokeje. Ve městě tak vznikly 
dva hokejové oddíly, a to SK 
Nové Město a Junák Nové 
Město, které samozřejmě mezi 
sebou také soutěžily. Hrálo se 
nejvíce na Kazmíráku, kde 
byla plocha kluziště omezena 
valy odhrnutého sněhu. Hojná 
byla účast diváků, kteří platili 
malé vstupné. Výstroj si hoke-
jisté pořizovali sami, a tak neexistovaly jednotné 
dresy. Začala se hrát utkání s oddíly v rámci Vy-
sočiny, při kterých si výborně vedli i novoměstští 
skauti. Zpráva z roku 1935 o činnosti Junáka infor-
muje, že v uplynulé sezoně sehráli celkem šest 
zápasů, z toho pět vyhráli a jednou remizovali. Za 
pozornost stojí jejich přehled: Junák Nové Město 
– SK Nové Město 6:2, Sokol Tišnov 3:1, SK Nové 

Město 13:2, SK Žďár nad Sázavou 1:0, SK Žďár 
nad Sázavou 6:6 (hráno ve Žďáře), SK Nové Město 
6:3. Za Junák Nové Město hráli: Miloš Messenský, 
Arnošt Košík, Arnošt Kopřiva, Stanislav Kopřiva, 

Oldřich Paleček, Vladimír Bukovský a Jiří Dobiáš. 
V roce 1937 se hrála utkání na Klečkovci a oba 
oddíly spolupracovaly při údržbě a při vyměřování 
určitých hodin a dní pro trénink. 1. ledna 1939 
sehrál Junák zápas s HC Medlov za účasti asi 120 
diváků s vítězným skóre 12:0. V oddíle přibyla 
jména: Svatopluk Jaroš, Miloš Kreps a Vladimír 
Mifek. Téhož roku 6. ledna sehráli na „nemožně 

malém kluzišti“ ve 
Žďáře nad Sázavou 
u nádraží zápas s SK 
Žďár, který prohráli 
3:4. Pro zajímavost 
uvádím citaci deníku 
Vysočina z 28. 1. 2009, 
že „historie žďárského 
hokeje se započala 
právě tímto utkáním“.
V témže roce, kdy 
naše republika proží-
vala těžké dny po 
Mnichově a kdy byla 
obsazena německými 
fašisty, hráli skauti 
hokej i nadále.  Byla v 
tom i velká snaha mla-
dých lidí projevit svoje 
vlastenectví tímto způ-

sobem. Další utkání hrál Junák s JK Královo Pole 
v Novém Městě 2:2, s JK Polička v Novém Městě 
3:2, s SK Sokol Nedvědice v Novém Městě 4:6, s 
SK Bystřice v Bystřici 8:2 a s SK Polička v Poličce 

4:6. Od 6. 1. 1940 do 18. 2. 1940 sehrál Junák další 
utkání, a to s SK Žďár, Sokol Nedvědice, P. R. gym-
názium Královo Pole, s Místním národním souru-
čenstvím (MNS) Doubravník a se Sokolem Tišnov.
Vyvrcholením sezony před zákazem Junáka byl 
turnaj hokejových mužstev na Kazmíráku dne 
18. 2. 1940 o putovní Pohár radosti ze života. 
Zúčastnily se oddíly MNS Přibyslav, Sokol Ned-
vědice a SK Tišnov. Horácké listy tenkrát napsaly: 
„Návštěvnost diváků byla skvělá, led výborný.“ Ve 
finále hrál Junák se Sokolem Nedvědice vítězně 3:2 
a získal cennou putovní trofej darovanou celostátní 
akcí „Radost ze života“, kterou jim předal novo-
městský okresní hejtman Jan Lacina. Z hodnocení 
sezony 1939/40 dle Horáckých listů vyplynulo, 
že sehráli třináct zápasů, z toho deset vyhráli a tři 
prohráli. Vystřídali celkem čtrnáct hráčů a hráli 
s nejsilnějšími kluby Českomoravské vysočiny. 
Devět utkání bylo na rybníku Kazmírovec a čtyři 
na cizích kluzištích. V důsledku těchto úspěchů 
zřídil koncem roku 1940 hokejový odbor SK Nové 
Město umělé kluziště s mantinely u reálky, hráčům 
se dostalo plné výstroje, včetně modrých dresů. 
Hokejové mužstvo mělo již své osvědčené hráče a 
bylo posíleno ještě dvěma známými hráči z kopané, 
a to Hudečkem a Zdeňkem Kadlecem. Protože byl 
skauting fašisty 28. října 1940 zakázán, tak mohl 
Junák hrát pouze pod hlavičkou SK Nové Město. 
Tento klub zahájil sezonu 22. 12. 1940 v Novém 
Městě utkáním se Sokolem Nedvědice. Dopoledne 
prohrál 5:7 a odpoledne vyhrál 6:4. Rozhodčími 
byli Janovský a profesor reálky Puchýř. Kluziště 
bylo v lednu 1941 denně otevřeno pro veřejnost. 
Další utkání již nejsou zaznamenána. V následují-
cích měsících byla činnost hokeje zcela utlumena.
Po druhé světové válce zahájil svoji činnost od-
díl ledního hokeje TJ Sokol. Hrálo se na umělém 
kluzišti u reálky a později na stadionu Sokola. 
Za TJ Sokol hrálo i několik členů Junáka. Je 
vhodné jmenovat alespoň výborného brankáře 
Olivera Havlíka. Na přelomu 80. a 90. let mi-
nulého století se hrál hokej při závodech Chirana, 
Uranový průzkum a Jihomoravské energetické 
závody. Soutěžilo se v rámci Odborářské hoke-
jové ligy, a to na zimním stadionu ve Žďáře nad 
Sázavou. V letech 1969–1971 zřídilo, zásluhou 
ředitele Aloise Novotného, učiliště Chirany na 
Bělisku kluziště s mantinely. Bylo určeno hlavně 
pro mládež. Svoje exhibiční vystoupení na něm 
chtěli předvést i brněnští krasobruslaři. Náhlá 
obleva jim to však neumožnila, a tak se museli 
zklamaně vrátit vlakem zpět do Brna. V roce 1974 
se mělo začít s výstavbou nového hokejového klu-
ziště, ale to se neuskutečnilo. V tomto roce také 
hokejový oddíl TJ Sokol svoji činnost ukončil.
Co ovšem neustalo a každoročně žije bez ohle-
du na společenské poměry, je bruslení na za-
mrzlých rybnících velkých i malých, kde stačí 
malý plácek odhrnutý od sněhu, a radost dětí, 
mládeže i dospělých je stále z bruslení stejná.

Jiří Janíček

Bruslaři na Cihelňáku kolem roku 1910

Hokejisté Junáka Nové Město na kluzišti za reálkou. Vpravo náčelník prof. Jaroslav 
Puchýř, zvaný Puška. Rok 1939 

Hokejové družstvo SK Nové Město, rok 1940. Za 
protektorátu Němci zakázali Junáka, proto junáčtí 
hokejisté posílili mužstvo SK Nové Město.      

Junácký hokejista Stanislav Kopřiva v dresu 
SK Nové Město v akci
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Přejeme Vám 
krásné Vánoce,
hodně zdraví 
do nového roku!

Optika Petříkovi 
Vratislavovo nám. 9 • Nové Město na Moravě 
Pondělí - Pátek  8,00-17,00  •  Sobota  8,30- 11,00 
Tel. 604 126 356 a na Fcb/optikapetrikovi

Přijďte si 

pro dárkové 

poukazy 
a dárky 
k novým 

brýlím

V nabídce: 

Jedle Kavkazská, Jedle Obrovská a Smrk Pichlavý

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

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, 

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

20 NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2020



PLOTOVÉ CENTRUM 
na Jamské ve Žïáru n.S.

e-shop: Tel. 775 555 830www.ploty-brany.cz

Otevøeno: po-pá 7-16 so 8-11 hod

Vytápění, chlazení, ohřev TV, větrání  od  výrobce 
Německá značka Stiebel Eltron dodává kompletní zařízení 
pro zajištění tepla a čerstvého vzduchu:   

                                               Výrobky jsou registrovány v dotačních programech. 

Akční set TČ systému vzduch/voda HPA-O Plus, 

Nabízíme:                  
Provádíme revize kotlů na tuhá paliva – značky: 

Uzávěrka plošné inzerce do 
lednového, tedy novoročního 
vydání, je 14.12. Nezapomeňte 

popřát svým obchodním 
partnerům! Své reklamy 
a poptávky zasílejte na:

 novomestskoinzerce@seznam.cz
Tel.: 607 175 673

Prodej vánočních 
kaprů MRS NMnM

Pondělí 21.12. 2020    
 sádky i náměstí • 8.00 -16:00 hod.

Úterý 22.12. 2020 
sádky i náměstí • 8.00 -16:00 hod.

Středa   23.12. 2020
sádky i náměstí • 8.00 -16:00 hod.

Zastavárna .
 obchod . bazar
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PROVOZ OPTIKY
BEZ OMEZENÍ

MEZ, a.s. 592 62 Nedvědice | tel. 737 007 308 | drevovyroba.mez.cz | drevovyroba@mez.cz

• Výroba nábytku

• Pořez kulatiny do délky 12 m a průměru 1 m 

na dvoukotoučové pile DKP 6

• Prodej stavebního řeziva

• Výroba a prodej pelet peletkujeme.cz

 Vše za příznivé ceny
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574 000
 

MITSUBISHI OUTLANDER ZA

 
 

 

 

605 298 195  |  servit@auto-auto.cz
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 Městská knihovna
v Novém Městě na Moravě

> čítárna a studovna v příjemném prostředí
> on-line katalog knihovny včetně poboček

Nabízíme zajímavé knihy, časopisy, denní tisk, 
společenské hry, audioknihy na CD, přednášky, 
besedy, workshopy a donáškovou službu.

www:  knihovna.nmnm.cz
e-mail:  mvs@mk.nmnm.cz
telefon:  +420 566 598 730

Městská knihovna
Kulturní dům, Tyršova 1001
Nové Město na Moravě

V NOVÉM

TĚŠÍME SE NA VÁS PO ZNOVUOTEVŘENÍ
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