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Novoroční sloupek starosty
Vážení a milí Novoměšťáci, sousedé a přátelé,
loučíme se s rokem, který nám všem ukázal odvrácenou tvář světa, který přináší obrovské možnosti
a ohromné výzvy. Končící rok ukázal, že neexistují
globální události a průšvihy, které by se nás netýkaly. Žijeme v krásném malém městě na Vysočině,
v srdci Evropy, v klidu a pohodě svých domovů a ve
skvělé komunitě dobrých lidí. A přesto nás během
několika týdnů zachvátí strach z nemoci a smrti. V
několika okamžicích poznáme strach z nepřítele,
který se šíří ze země vzdálenější, než si kdokoli z nás
kdy dokázal představit. Najednou stojíme všichni
stejně bezradní. Svobodní lidé v rozvinuté Americe
a Evropě, zbídačení chudáci v Africe, bezejmenní
otroci růstu v Číně i naši sousedé v Novém Městě na
Moravě. Tento rok nás mnohému naučil a mnohé
nám dal. Byl to rok, který prověřil naši schopnost
pomáhat, vcítit se do druhého, hledat v sobě to dobré a být silný v těžkých chvílích. Tento rok nám však
také mnohé vzal. Zažili jsme chvíle strachu, obav
i smutku. Mnozí z nás pocítili nespravedlnost a
pocity zmaru. Byl to rok silných emocí a převracení
hodnot. Rok velkých otázek a tápání. Myslím, že
Novoměšťáci v tom roce obstáli. Nezačali jsme se
hádat a vzájemně si vyčítat těžkosti, které nás potkaly. Nehledali jsme únik před realitou ve sporech a
útocích. Většina z nás v sobě naopak našla sílu přetavit své obavy a trápení v dobro a pomoc bližním.
Nechci dnes všechny ty důkazy pospolitosti a ducha dobrého sousedství vyjmenovávat. Všech slov
poděkování, pochopení a podpory by stejně nebylo
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dost. Ten dík, úcta a pokorná úklona patří stovkám
jednotlivců i našemu společenství jako celku.
Rok, který nás prověřil, pomalu končí. Neseme si
z něj šrámy, bolest i bohatou zkušenost a pevnější
nervy. Nemohu Vám dnes slíbit, že rok, který nás
čeká, bude skvělý, bezpečný a šťastný. Mohu jen
vyjádřit víru a přesvědčení, že se v něm opět projeví
síla a skvělé vlastnosti našich lidí. Že se na sebe
opět budeme moci vzájemně spolehnout a budeme si nablízku. Mohu Vás jen ujistit, že udělám
vše, aby Vám oporou byla i radnice a jednotlivé
organizace města. Mohu Vám slíbit, že se budu
snažit, abychom k sobě byli otevření, féroví a ohleduplní. Rok 2021 bude v oblasti kulturního a společenského života Rokem divadel. Rádi bychom si
připomněli tradice našich ochotníků, uspořádali
malý festival a na mnoha různých akcích ukázali,
jak moc divadlo ovlivňuje naše životy. V oblasti
investic bude rok 2021 Rokem bezpečí. Dlouhá
léta připravujeme projekty, které mají pomoci bezpečnosti ve městě. A právě v nadcházejícím roce
na ně konečně dojde. Už se na to moc těším. Milí
Novoměšťané, přeji Vám vše dobré v novém roce
2021. Moc bych si přál, abychom tento rok prožili
ve zdraví, pohodě a přátelství. Z celého srdce nám
všem přeji, abychom zvládli výzvy, které nás čekají.
Abychom na konci roku byli zase o něco silnější,
přátelštější, otevřenější, šťastnější a upřímnější. A
jsem opravdu přesvědčen o tom, že to tak bude.
Děkuji Vám všem za to, jací jste.

Michal Šmarda, starosta
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Rozpočet na rok 2021
Přes klesající příjmy z daní chce město v roce 2021
mohutně investovat. Usiluje o dotace na podporu
podnikání i na komunikace.
Jedno z nejdůležitějších zasedání zastupitelstva
v minulém roce se uskutečnilo 24. listopadu.
Zastupitelé hlasovali o rozpočtu na rok 2021.
Schůze se z důvodů opatření proti šíření koronavirové epidemie konala v kulturním domě.
Jako první si vzala slovo zastupitelka a ředitelka
Novoměstských sociálních služeb Hana Janů
(SNK). Omluvila se veřejnosti za to, že Dům
s pečovatelskou službou nemohl v posledních
měsících přijímat nové klienty a rozšiřovat poskytované služby. Může za to covidová epidemie.
„Od 15. října jsme postupně onemocněli téměř
všichni zaměstnanci NSS. Pomalu se ale vracíme
do práce a jsme připraveni, že když bude nouzový
stav zrušen, budeme moci začít přibírat nové
klienty a opět rozšiřovat naše služby,“ vysvětlila
Janů.
Zastupitelé řešili také situaci novoměstských
škol, které zahájily prezenční výuku. František
Laštovička (KDU-ČSL) se ptal na stav rekonstrukce I. ZŠ. Podle starosty Michala Šmardy
(Lepší NM) se situace vyvíjí dobře, stavba byla
zkolaudovaná a žádné stavební problémy v tuto
chvíli nejsou. Probíhá část zakázky související
s vybavením, kterou má na starosti samostatný
dodavatel.

pokračování na straně 2
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Rozpočet na rok 2021
... Podle Andrey Kramárové z odboru investic
dodavatel předložil seznam věcí, které je schopen
dodat v dohodnutém termínu. Potýká se ale
s problémem dodávek IT techniky, která není
v současnosti k dostání kvůli koronavirové krizi.
Zde se tedy očekávají komplikace.
Hlavním tématem ale bylo schvalování rozpočtu
na rok 2021. Podle předloženého návrhu celkové
příjmy dosáhnou 249 milionů korun a výdaje 295
milionů. Z toho půjde 89 milionů na investice
a dalších 10 milionů na velké opravy. Polovinu
investic město uhradí z provozního přebytku,
zbytek z úspor, a pokud bude potřeba, může
čerpat 20 milionů revolvingového úvěru. „Já to
považuji za úspěch, protože i při tak velkém výpadku příjmů plánujeme významné investice,“
řekl starosta Michal Šmarda.
Mezi investiční priority pro rok 2021 patří například vybudování kanalizace v Hlinném, na kte-

ré město přispěje 5 milionů korun. Další důležitou akcí bude vybudování chodníků od gymnázia
směrem ke Klečkovskému rybníku nebo rozšíření
katolického hřbitova. Rekonstrukce se dočká uli-

ce Drobného a v plánu je také první etapa zvýšení
bezpečnosti Masarykovy ulice. Zejména kvůli
hrozícím bleskovým povodním bude opravena
hráz rybníka ve Slavkovicích. Významnou část
investičního rozpočtu zabírá vybudování Centra služeb a řemesel. Dlouho plánovaný projekt

by měl podpořit lokální firmy a nabídnout jim
prostor k podnikání. Pokud se podaří získat dotaci z agentury CzechInvest, má město v plánu
vybudovat Centrum v bývalém areálu Agro Měřín, který za tímto účelem v minulosti odkoupilo.
Pozemky upraví, zasíťuje a připraví k prodeji.
Opravy se dočká také komunikace v Maršovicích.
Ta přijde na 2 miliony korun. Cyklostezky propojí
Betlém s ulicí Petrovickou.
V následné diskuzi se zastupitelé zajímali mimo
jiné o budoucnost dotací v oblasti sportu. Starosta Šmarda řekl, že je pravděpodobné, že výše
dotací, které město spolkům poskytne, bude kolísat podle nejistého vývoje městských příjmů ze
státního rozpočtu. O tom, jaké dotace přidělí na
rok 2021, bude prý definitivně rozhodnuto až
v lednu, kdy skončí legislativní peripetie kolem
změn ve výši daní. Návrh rozpočtu byl schválen
v navržené podobě. Podrobnosti jsou k vidění
na stránkách Nového Města www.nmnm.cz pod
záložkou Samospráva.
-kb-

Anketa zastupitelů: Rozpočet na příští rok
Hana Knapčoková /Lepší NM/
Žijeme v krásném městě, které se stále rozvíjí a přizpůsobuje potřebám svých občanů. Abychom tu měli vše, co ke spokojenému
žití potřebujeme, je třeba investovat a budovat, ale i udržovat již vybudované. Připravit rozpočet na rok 2021 nebylo vůbec
jednoduché, neboť jeho výši ovlivnila i současná nepříznivá situace. Podařilo se však najít dostatek financí nejen na pokrytí všech
provozních výdajů, ale i na realizaci projektů, které jsou pro občany velmi potřebné. Budou opravovány místní komunikace
v Novém Městě na Moravě i jeho místních částech. Opravy se dočká také hráz návesního rybníka ve Slavkovicích, aby zde už
nedocházelo k bleskovým povodním při silných deštích. Dojde k rozšíření katolického hřbitova, které je již dlouho očekáváno.
Z důvodu větší bezpečnosti občanů budou upraveny přechody pro chodce, vybudovány chodníky před 2. ZŠ, v Pohledci a
společná cesta pro chodce a cyklisty od kruhového objezdu k Petrovicím. Velkou investiční akcí bude rekonstrukce Masarykovy
ulice a vybudování kruhového objezdu. Toto vše a plno dalšího by mělo přispět ke zkvalitnění života ve městě. Věřím, že rok
2021 bude pro nás všechny příznivější a naplánované akce se vydaří ke spokojenosti nás všech.
Jan Krakovič /ODS/
Rozpočet, který navrhlo vedení města a byl schválen na zastupitelstvu, jsem nepodpořil. Seminář k rozpočtu dopadl žalostně.
Tím, že byl on-line, byl neosobní, nebylo slyšet jednotlivé řečníky a těch nejdůležitějších témat, jako je schodek rozpočtu ve
výši 20 mil. a investic ve výši 27,5 mil., se dotkl pouze okrajově. Prý je to věc politická. Mám pocit, že vedení města pro samou
politiku už zapomnělo, že jejich role je hlavně spravovat naše město, jeho majetek a uspokojovat potřeby nás, co v něm žijeme.
Dostatečně neakceptuje všeobecný výhled ekonomické situace našeho státu a potažmo i příjmy pro obce. Již letos se ubíralo
příspěvkovým organizacím 15 %. Při výpadku příjmů chce vedení města ukrojit organizacím opět. Odsouvají se již dlouho
naplánované a potřebné investice a opravy. Řešit nedostatek financí pro rozpočet úvěrem na 20 mil. a zadlužovat město není
dobrá cesta. Šetřit se bude muset začít. Otázka zní, kde? Budou to opět školy? Bude to opět odklad důležitých oprav a investic,
které se týkají městského majetku a bezpečnosti občanů? Odpověď, bohužel, nezazněla. Je nejvyšší čas vrátit se k základům a
přesně si nastavit, co je povinností měst a obcí a co je pouze politika.

Helena Šustrová /KDU-ČSL/
Velmi jsem si přála, abychom se v r. 2021 zaměřili na opravy a budování bezpečných komunikací, chodníků a přechodů pro
chodce. Současný stav nejistých příjmů města způsobil, že jsme museli opravdu důsledně zvažovat všechny výdaje pro příští
rok a zredukovat naše původní plány. Přesto doufám, že se konečně podaří zrealizovat kruhový objezd na Masarykově ulici,
chodník před 2. ZŠ směrem k rybníku, chodník v Pohledci podél silnice II/360 a cyklostezku kolem Kazmírova rybníka až ke
stávajícímu kruhovému objezdu nebo opravit ulici Drobného (úsek Smetanova-Výhledy), silnici v Maršovicích (od kapličky po
horní konec) a Olešné. Z dalších větších akcí nás čeká výstavba kanalizace v Hlinném a v případě získání dotace i vybudování
technické infrastruktury v Centru služeb a řemesel na Soškově ulici (býv. areál Agro Měřín). Počítáme s rozšířením a úpravami
katolického hřbitova tak, aby se stal důstojným pietním místem. Ráda bych poděkovala všem těm, kteří se letos jakýmkoliv
způsobem podíleli na pomoci potřebným. Do nového roku bych nám všem chtěla popřát hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
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Město muselo zvýšit poplatky za svoz odpadu
Rozhovor s šéfem městských financí Tomášem Vlčkem o tom, jak se
sestavoval covidový rozpočet.
Asi není uplně snadné připravit rozpočet
v době, kdy se těžko předvídají příjmy?
Není to jednoduché. Jestli narážíte na daňovou
reformu, počítali jsme s tím, že bude schválena
tak, jak byla navržena. Pro město to v tom případě
znamená výpadek příjmů zhruba okolo 13 milionů. To je asi 9procentní propad. Počítali jsme
s tím už od srpna, takže když jsme v září začali
sestavovat rozpočet, už jsme na to byli připraveni.
Samozřejmě dalším neblahým zásahem je covid,
který se podepsal zejména na výši příjmů, které
pocházejí z daní.
Tyto dopady jsou konkrétně jaké?
To jsou částky, které se odhadují samozřejmě
mnohem hůř. Vycházeli jsme z upravených předpokladů letošního roku. Konkrétně dostáváme
méně z daní z příjmu a DPH, co se týče uzavření
ekonomiky, to se nejvíce projevilo na propadu
DPH, protože lidé méně nakupují. A jelikož
podnikům klesají tržby, klesá i daň z právnických
osob. To vše se projevuje na propadu příjmů
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města, které má procentuální podíl na výběru
všech těchto daní.
Jak může město tyto výpadky nahradit?
Snažíme se najít peníze jinde. Například úsporami v provozní části rozpočtu. Třeba na běžném
provozu úřadu se podařilo ušetřit zhruba milion. Jedná se o úsporu energie, materiálu,
poradenských služeb a tak podobně. Hodně se
ušetřilo v Novoměstských kulturních zařízeních.
Tam se podařilo dosáhnout mzdových úspor,
zrušila se oprava přísálí, zrušil se i příspěvek
na opravu cyklotras, kterou v rámci covidové
karantény udělali zaměstnanci NKZ vlastními
silami. Podařilo se jim také uspořit v knihovně a
na propagaci. Protože se kvůli covidu se nekonala celá řada akcí, klesly městu logicky i náklady
spojené s jejich pořádáním. Ponížili jsme i výdaje
na dotační programy pro příští rok o milion a
půl, protože mnoho projektů, na které spolky
čerpaly peníze loni, se přesunulo na rok 2021.
Zrušili jsme také například dotační program na
protihluková opatření.

Slevy, které platily, samozřejmě platí dál. Jedná
se například o slevu pro osoby nad 70 let a tak
podobně. Proto apeluji zejména na ty, kteří hradí
poplatek trvalým příkazem, aby nezapomněli
částku aktualizovat. Zvedneme také poplatky za
parkování v parkovacích automatech. Parkování
bude stát 10 Kč za první hodinu, 10 Kč za druhou
hodinu a 20 Kč za každou další. Dražší bude také
parkovací karta, za kterou zájemci zaplatí 7 500
Kč na rok. Mírně zvedáme také nájemné.  -kb-

Snažíte se ale i navýšit příjmy…
Ano, to souvisí zejména s poplatkem za komunální odpad. Ten se mění poprvé po 11 letech
a bude pro rok 2021 činit 600 Kč za osobu.
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Co nového v městské
knihovně?
Kultura v současné době hyne na
úbytě kvůli covidu. Spravit chuť si
ale můžeme v Městské knihovně.
Ta zve na výstavu fotografií Jiřího Hudce na téma
(Ne)všední krásy Vysočiny. Výstava je po celý
měsíc leden umístěna na chodbě před Městskou
knihovnou.
Zajímavá je i celonárodní akce s názvem Spisovatelé do knihoven. Přijďte do knihovny poznat
současné české spisovatele. Společný projekt
Asociace spisovatelů a knihoven z celé České
republiky se koná od ledna do prosince 2021. Autorským čtením a debatou se čtenářům představí
deset současných českých autorů prózy i poezie.
Čtvrtý ročník projektu se bude odehrávat i v
Novém Městě a 21. ledna 2021 přivítáme básníka
Radka Štěpánka. Více informací k projektu lze
najít na webu http://spisovateledoknihoven.cz/.
Radek Štěpánek (1986) jako básník debutoval
knihou Soudný potok (2010), vydal několik
básnických sbírek, z nichž nejnovější jsou roz-

sáhlé básnické skladby Eroze (2018) a Tání
(2019). Pokud lze mluvit o současné české environmentální poezii, je Radek Štěpánek jejím
zakladatelem a ústřední postavou. Konstantním
pilířem jeho tvorby je láska ke krajině a všem
formám života v ní, ale i starost a bolest tam,
kde krajina trpí. Štěpánek krajinu vidí samozřejmě jako básník, ale i jako vystudovaný environmentalista a jako člověk, který pochází z venkova
a v přírodě se naprosto přirozeně pohybuje od
raného dětství. Po post-beatnických básnických

V Horácké galerii je připravena výstava
o architektovi novoměstské nemocnice
Horácká galerie ve spolupráci s novoměstskou
nemocnicí a Muzeem města Brna připravila výstavu připomínající osobnost architekta Bedřicha Rozehnala, který významně ovlivnil především
zdravotnické stavby v Československu. Architekt
vtiskl podobu také nemocnici v Novém Městě na
Moravě.
„Novoměstská nemocnice chce výstavou připomenout 80. výročí zahájení svého provozu. V
listopadu 1940 byly otevřeny první ambulance
a v prosinci byli v nemocnici hospitalizováni
první pacienti. Oslavy 80. výročí jsme zahájili
v roce 2018, tehdy uplynulo 80 let od položení
základního kamene. V loňském roce jsme vydali
knihu 80 let jsme vám nablízku aneb Příběh novoměstské nemocnice. Výstava v Horácké galerii je
pomyslnou tečkou za oslavami osmdesátky novoměstské nemocnice,“ vysvětlila její ředitelka Věra
Palečková.
Výstava prezentuje nejen Rozehnalovu práci
na novoměstské nemocnici, ale například průřez plány slavného Domu útěchy v Brně, kde se
dodnes léčí onkologická onemocnění. „Pro novoměstskou výstavu jsme vybrali také významnou
realizaci profesora Rozehnala, kterou projektoval
4

a realizoval po 2. světové válce, Fakultní dětskou
nemocnici v Brně,“ přiblížil další část novoměstské výstavy kurátor z oddělení dějin architektury
Muzea města Brna Jindřich Chatrný, který výstavu
pro Horáckou galerii připravil.
Bedřich Rozehnal je v Novém Městě na Moravě prezentován jako architekt, který změnil
standard nemocničního prostředí. „On vnesl do
těchto staveb světlo, vzduch. Pacient se v takových
prostorách cítil dobře. Byly to pavilony, které byly
prosvětlené, měly promyšlenou koncepci provozu.
Na svých projektech velmi často spolupracoval
s týmem odborných lékařů,“ říká Jindřich Chatrný.
V Horácké galerii jsou vystaveny originály
plánové dokumentace novoměstské nemocnice,
která vznikala v průběhu roku 1937 a končila
v roce 1941, ale také střípky z jeho umělecké
tvorby. „Maloval a věnoval se grafické tvorbě. Návštěvníci se mohou těšit na grafiky, které zachycují
krajiny nebo různé postavy,“ dodává Chatrný.
Komorní výstava věnovaná Bedřichu Rozehnalovi bude k vidění v Malé galerii v přízemí
Horácké galerie. Výstava bude ke zhlédnutí až do
poloviny ledna 2021. 

T. Pecková

skladbách se nám Štěpánek představuje jako autor básní v próze se surreálním nádechem. Texty
se zároveň drží autorovy prapůvodní tematické
linie. Radek Štěpánek zůstává stále týž, aniž by
se opakoval.
Během ledna si také můžete vyzkoušet své literární znalosti v soutěži „Poznej knihu podle
hlavní postavy“. Bližší informace najdete na
https://knihovna.nmnm.cz/.
		
Marie Šímová, -kb-

Upozornění pro příjemce
dotací na rok 2020
MěÚ Nové Město na Moravě upozorňuje
příjemce dotací z dotačního programu Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální
situaci 2020, dále příjemce dotací z Výzvy
na podporu aktivit neziskových právnických
osob v sociální oblasti 2020 a příjemce individuálních dotací, jejichž smlouvy nebyly
prodlouženy do roku 2021, že se blíží termín
pro vyúčtování těchto dotací.
Součástí vyúčtování je předání Závěrečné
zprávy včetně všech náležitostí uvedených
v dotační smlouvě na podatelnu MěÚ Nové
Město na Moravě do 31. 1. 2021.
Formulář Závěrečné zprávy naleznete na
https://radnice.nmnm.cz/.
Bližší informace získáte na odboru ŠKSV
MěÚ Nové Město na Moravě, č. tel. 566 598
421.
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Přeji všem trpělivost a víru
Rozhovor s místostarostou Nového Města na Moravě Stanislavem
Markem.
Vy sám jste prodělal nemoc, která trápí celou
Evropu, Covid 19. Jak byste popsal tuto zkušenost?
Bohužel jsem toto onemocnění prodělal. Počáteční vývoj nemoci nebyl nijak komplikovaný. Po
týdnu však došlo během osmi hodin k rychlému
zhoršení zdravotního stavu. Měl jsem obrovské
potíže s dýcháním. Nikomu bych podobné zkušenosti nepřál. Nezbývalo tedy než si zavolat
rychlý převoz a následovala hospitalizace v
novoměstské nemocnici. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem zdravotníkům, kteří se nejen o
mě, ale i o ostatní pacienty starali.
Rozhovor děláme ve chvíli, kdy opět hrozí
zpřísnění protiepidemických opatření. Je na
místě?
Dle mého osobního názoru problematika řešení
všech opatření měla být nastavena jiným systémem, než doposud v našem státě probíhal. Vytvořil bych tým odborníků z jednotlivých krajů,
kteří by v případě vyhlášení nouzového stavu
navrhovali vládě i Parlamentu varianty řešení
vzniklých situací v jejich regionech. Tyto návrhy
by vláda měla možnost přijmout, nebo je neakceptovat. V tom případě by veškerá zodpovědnost

Mikroregion oslaví 20 let
Mikroregion Novoměstsko si letos připomene
dvacetileté výročí od svého založení. Organizace vznikla, aby podpořila vyjednávací pozici
menších obcí v okolí Nového Města. Oblastmi
jejího zájmu jsou nejen investice a rozvoj, ale
také třeba ochrana životního prostředí či sport.
Aktivně se zabývá například údržbou lyžařských
tratí. V loňském roce byla schválena i dotace na
nákup kompostérů pro členské obce, o kterou
Mikroregion Novoměstsko žádal. Zrealizován
byl i nákup nových automobilů pro JSDH obcí
Bobrůvka a Řečice. V rámci požární bezpečnosti
a ochrany se nám povedlo zajistit společný dar
od obcí ve výši 88.320 Kč, který přispěl k nákupu
nového hasičského automobilu s kvalitnějším
zásahovým vybavením pro JSDH Nové Město
na Moravě. V oblasti životního prostředí řešíme
projekt na hygienizaci kalového hospodářství
malých ČOV provozovaných obcemi.
-kb-
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padala na bedra vlády. V našem státě je to především politická záležitost. Z mého pohledu se mi
nelíbí obrovská mediální kampaň, kdy zejména
senioři jsou těmito zprávami a mnohdy protichůdnými informacemi stresováni.
Když si vzpomenete na minulý rok, co se vám
vybaví?
V lednu došlo k pojmenování ulice po rodině Bradyových. Měly následovat další akce k 75. výročí
ukončení 2. světové války. Bohužel z plánovaných
akcí nebylo možné žádnou uskutečnit. Společenský život byl ovlivněn epidemickou situací.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se aktivně
zapojili do šití roušek a jejich distribuce. V této
vypjaté situaci jsem měl pocit, že po dlouhé době
se lidé více semkli, a vnímal jsem i větší ohleduplnost. Mám dojem, že se bohužel situace vrací do
starých kolejí. Z investic bych jmenoval dokončení Sportovní haly, rekonstrukci Tyršovy ulice,
včetně nových parkovacích míst. Byla dokončena kanalizace v Petrovicích a v rámci dotačního
titulu z MAS Zubří země byla zrealizována cyklostezka propojující Novou Ves s Novým Městem.
Zaznívaly dotazy, proč zrovna tato cyklostezka se
budovala ve spolupráci s obcí, která není místní
částí Nového Města. Jedním z důležitých kritérií
získání dotace bylo právě propojení obcí v regionu. Nová Ves byla připravena na tento dotační
titul a dokázala velice rychle vypořádat vlastnické
vztahy k dotčeným pozemkům.

Jak vypadala zdejší krajina
v 19. století?
Od 15. ledna bude ve vestibulu muzea volně přístupná výstava PŘEDINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA HORÁCKA – NOVÝ POHLED NA (NE)
ZNÁMÁ MÍSTA. Výstavu připravil Tomáš Krejčí z Ústavu geoniky Akademie věd na základě
projektu, jehož cílem bylo zmapovat v našem
regionu místa v krajině, která si zachovala svůj
ráz ve stejné podobě jako před rokem 1850. Fotografie nedotčených míst krajiny si můžete přijít
prohlédnout do 21. března. Zájemcům o hlubší
seznámení se s tématem bude v infocentru k dispozici tištěný katalog. 
Alice Hradilová

Poděkování

Děkuji za velkou pomoc při péči o manželku
Mirku Haukovou v posledním měsíci jejího
života. Celý kolektiv Domácího hospice Vysočina projevil hlubokou empatii, lidskost, lásku
a samozřejmě i vysokou odbornost s profesionalitu. Za to jim náleží velká úcta a dík. 

Jindřich Hauk

Co byste si přál do
nového roku?
Tak jako v minulosti,
tak i na příští rok
přeji všem pevné
zdraví. Zvláště v
této složité situaci
si určitě každý z nás
uvědomuje hodnotu
svého zdraví. Stejně důležité jsou i mezilidské
vztahy. Přeji všem velkou dávku trpělivosti a víry.
Díky těmto základním hodnotám se realizace
našich přání mohou stát reálnými.
-kb-

Cyklostezka do Petrovic
Cyklisté z Nového Města na Moravě se nyní
dostanou pohodlně a bezpečně do Nové Vsi kolem novoměstského mlýna a čističky odpadních
vod. Stezka do Nové Vsi vede těsně kolem Petrovic, které o vybudování bezpečné cesty pro pěší
a cyklisty usilují více než 10 let. Veškeré potřebné
pozemky jsou již zajištěné po původní mlynářské cestě, která je dostatečně daleko od rušné
silnice. Letos se začala upravovat část této cesty
kvůli zřízení kanalizace a pro dokončení už zbývá
upravit jen úsek asi 400 metrů. Petrovice jsou
sice blízko Nového Města, ale nemají žádnou
bezpečnou cestu, jako mají třeba Pohledec
nebo Maršovice. I kvůli nedostatečnému autobusovému spojení jsou hlavně děti a maminky
s kočárky odkázané na velmi frekventovanou,
nepřehlednou, úzkou silnici, proto je vybudování
bezpečné cesty velmi potřebné. Přestože se o tom
už nikde nemluví, nejen obyvatelé Petrovic stále
doufají, že se brzy povede tuto cestu úspěšně
realizovat. 
Občané Petrovic

Nové Město pronajímá

prostory k podnikání v objektu č. p. 123 na
Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, jež je součástí pozemku parc. č. 182/1
v kat. území Nové Město na Moravě, o celkové výměře podlahové plochy 110 m2, za
minimální roční nájem 1.700 Kč / m2 / rok,
tj. 206.800 Kč / rok bez DPH.
Více na tel.: 723 190 997, e-mail: radek.fila@
meu.nmnm.cz

Mateřské centrum Lístek bude otevřeno
dle aktuální epidemické situace. Aktuální program bude zveřejněn na stránkách
https://ddm.nmnm.cz/mc-listek/.
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Pekárna s tradicí zve na posezení do nového prostředí
Nové Město se rozhodlo podpořit živnostníky
v těžkých časech. V Informačním centru je od
1. prosince prodej dárkových poukazů, které to
umožní. Stačí si vybrat, koho chcete podpořit, a zakoupit daný poukaz. Všechny takto utržené peníze
putují přímo na konto vybraného živnostníka. I my
jsme se rozhodli podpořit některé z nich tak, že je
představíme na stránkách Novoměstska. Jedním z
nich je i rodina Slonkova, která má v Novém Městě
už 30 let prodejnu zdravé výživy a pekařství. O tom,
jak se vyrábí novoměstské pečivo, jsme mluvili s
Ivou Marttunen, dříve Slonkovou.
Kdy vaše pekárna otevřela poprvé?
Otevírali ji naši rodiče a letos bude mít 30leté
výročí. Nejdříve naše rodina otevřela krámek
s ovocem a zeleninou, pekárna přišla na řadu
hned poté.
Svůj rodinný krámek jste letos kompletně zrekonstruovali. Má to souvislost s výročím?
O rekonstrukci jsme uvažovali už dlouho. Když
jsem se s manželem vrátila ze zahraničí, rozhodly
jsme se se sestrou, že se pekárně začneme více věnovat. Že se budeme snažit pokračovat v rodinné
tradici. Naše maminka má na starosti výrobu, my
dvě jsme si daly za úkol to ostatní. A řekly jsme si,
že bude dobré začít v novém. Chtěly jsme začít už
na jaře, ale zabrzdil nás covid. Jsme proto rády,
že jsme to stihly alespoň před Vánocemi.
To, co tady vidíme na prodej, tedy peče vaše
maminka?
Ano, my jsme jediné pekařství v Novém Městě
na Moravě, které peče vše, co prodává. Nic nedovážíme, nekupujeme, všechno, co tu vidíte, je

Lyžařská sezona je tu, jen
ten sníh chybí
Stejně jako v předchozích letech budou v případě
dostatečného množství sněhu najížděny trasy v
délce až 150 km, které protínají území Novoměstska a dělí ho na 2 části:
1. Sever (zahrnující okruhy u Nového Města na
Moravě, Tří Studní, Samotína, Kuklíku, Studnic
a Pohledce).
2. Jih (zahrnující okruhy okolo obcí Slavkovice,
Řečice, Radešínská Svratka a Radešín).
Dlouhodobě se nám bohužel nedaří zajistit techniku na úpravu Jimramovska a Sněženska. Rádi
bychom touto cestou vyzvali zájemce k dlouhodobé spolupráci pří úpravách tratí v uvedeném území mikroregionu.
V letošní zimní sezoně se dočkáme nové trasy
z Jiříkovic na Lhotku, kde se lyžaři napojí na
Žďárský okruh. Tato změna je již zakreslena v
aktualizované mapě.
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čerstvě upečené. Jsme na to patřičně hrdí. Není
to jako v supermarketu, kde vám budou tvrdit, že
nabízí čerstvé pečivo, ale ve skutečnosti to jsou
jen dopečené zmražené polotovary. U nás se peče
z gruntu. Z mouky, vody, našeho kvasu, pěkně
celou noc. Maminka by to ale sama nezvládla.
Jsme tu samé ženské a dědeček nám velmi často
pomáhá.

sůl, droždí. Žádné předem připravené směsi.
Těsto mícháme v dížích a pak je třeba počkat
několik hodin, než nakyne. Teprve potom jde
těsto na stůl, kde z něj děláme rohlíky. Není to
tedy rychlý proces. Nejvíce času nám zabere náš
žitný chléb, ke kterému si děláme i vlastní kvas.
Začínáme v jednu odpoledne a ráno v sedm je
hotový.

Oceňují to vaši zákazníci?
Určitě ano, lidé to mají rádi čím dál tím víc. Po
devadesátých letech tady byl boom a chodilo
hodně zákazníků z města a okolí. To přerušil příchod velkých obchodních řetězců, ale poslední
dobou se k nám zase lidé vracejí. Ten rozdíl v kvalitě je totiž jednoznačný. Jak v chuti, tak v tom,
že vše je vyráběno tradičním způsobem, jako od
babičky. Používáme regionální, alternativní a
zdravé suroviny. A myslím, že lidé dnes mají o
podobné výrobky zájem a už si vybírají, jaké pečivo si koupí a kde.

Změnily jste kromě podoby také sortiment vaší
rodinné pekárny?
Určitě ano. Některé výrobky jsme ponechaly, jako
například houžlovky a sloní ucha, ale máme tady
celou řadu novinek, včetně sladkostí pro děti.
Jsou sice sladké, ale opět v nich nejsou žádné
přídavné látky, takže je to takové zdravé mlsání.
Celkově se snažíme péct tradiční věci, které se
znovu vrací do módy. 
-kb-

Jak se vlastně u vás peče třeba takový rohlík?
Nachystáme základní suroviny, mouku, vodu,

Sportovní klub Nové Město na Moravě bude
i nadále zajišťovat úpravu tratí příměstského
okruhu a základního okruhu pro lyžaře v délce
20 – 40 km. Na úpravě ostatních tras se budou
podílet další 3 sportovní kluby a soukromá osoba,
která vlastní techniku na úpravu tras. Výchozím
místem pro lyžaře bude Vysočina Arena. Centrum
společných služeb při Mikroregionu Novoměstsko společně se zástupci Informačního centra
Nové Město na Moravě již také provedlo kontrolu
stavu turistických lyžařských tratí.
Finančně se na zajištění péče o lyžařské tratě podílí obce Mikroregionu Novoměstsko a
společnost E.ON Česká republika, s. r. o.
Na údržbu turistických lyžařských tratí byla
zřízena také veřejná sbírka, viz odkaz na portál „Lyžařské Novoměstsko“ https://lyzovani.
nmnm.cz/verejna-sbirka-na-udrzbu-trati/. Na
tomto portále je umístěn vzor darovací smlouvy a smlouvy o reklamní činnosti, kterou může
využít jak veřejnost, tak zejména provozovatelé

Pro více informací o projektu na podporu
živnostníků volejte tel. 727 968 594 (Aneta Linková), tel. 566 598 750 (Informační
centrum).

ubytování a služeb na Novoměstsku.
Aktuální informace o stavu najetých lyžařských
tratí vč. informací o pohybu rolby budou moci
občané sledovat na webu www.lyzovani.nmnm.
cz nebo je mohou získat v Informačním centru v
Novém Městě na Moravě.

Městský úřad nabízí práci

Hledá vhodné uchazeče/ky na pracovní pozici úředníka/ce odboru školství, kultury,
cestovního ruchu a sociálních věcí. Bližší
informace k dispozici na www.nmnm.cz.
Uzávěrka pro uchazeče je 6.1. 2021.
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Do Domova s pečovatelskou
službou pouze s rouškou
Novoměstské sociální služby poskytují terénní
službu, tudíž se na návštěvy rodin a přátel, kteří
chtějí navštívit své blízké v jejich bytech v Domě
s pečovatelskou službou, nevztahuje povinnost
testování na covid-19.
Pokud půjdete na návštěvu do bytu na DPS,
mějte nejen při vstupu do budovy nasazený na
obličeji respirátor typu FFP2 nebo ochranný štít
nebo alespoň obličejovou roušku, a to i při pobytu v bytě. Vyhodnoťte sami vhodnost určitého
typu ochrany pro komunikaci s vašim blízkým.
Doporučujeme kratší a častější návštěvy a také
dodržování doporučené vzdálenosti odstupu
2 m. Dům s pečovatelskou službou v Novém
Městě na Moravě zajišťuje provoz 50 bytů k

bydlení pro seniory. Není pobytové zařízení
ve smyslu domov pro seniory nebo domov se
zvláštním režimem. Nemůžeme tudíž návštěvy
zakázat a více kontrolovat. Můžeme pouze
doporučovat. Veškerá naše doporučení jsou
konzultována s KHS Žďár nad Sázavou. Dbejte
prosím aktuálních doporučení, která jsou vyvěšena na vstupních dveřích budovy DPS. Snažme se všichni co nejvíce chránit se navzájem.
Novoměstské sociální služby provozují kromě
50 bytů také odlehčovací pobytovou službu. Pro
tuto službu platí opatření, která jsou určena pro
pobytová zařízení typu domov pro seniory nebo
domov se zvláštním režimem. V tomto případě
jde však o jednoho konkrétního klienta, který je
o svých povinnostech poučen, stejně tak jeho
rodina.
-kb-

Poděkování
za uplynulý rok
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem
v letošním roce pomohli Novoměstským sociálním službám se zajištěním pečovatelské a
odlehčovací služby. Děkujeme rodinám a klientům za respektování potřebných opatření, za
ochotu přispět svými silami k zajištění služeb.
Rovněž děkujeme za finanční dary. Děkujeme
studentům, kteří u nás pracovali, děkujeme firmám, zejména Penzionu Vrchovina, za rychlou reakci na poptávku dodání jídla v jednorázových obalech pro covid pozitivní klienty.
Děkuji všem zaměstnancům za zodpovědnou
a pečlivou práci. Přeji vám všem vše nejlepší
do nového roku. Hana Janů, ředitelka NSS.

Ze života novoměstských spolků
Pomněnka –
domov, kde se na
vás nezapomene

Diakonie Českobratrské církve evangelické
požádala o stavební povolení na Domov
Pomněnka. Projekční kancelář „O dům dál
– architekti“ od června usilovně pracovala
na dotažení dokumentace k provedení stavby. Kromě jiného projektanti připravovali
podklady k povolení vrtů pro tepelná čerpadla. Domov Pomněnka by měl využívat tento
zdroj energie jak pro topení, tak i klimatizaci,
čímž chce šetřit budoucí provozní náklady.
„Nyní připravujeme podklady pro zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby,“ uvedla
Michaela Grmelová, ředitelka střediska Dia-

konie v Myslibořicích, které stavbu financuje.
„Současně také připravujeme aktivity, které
nám mají zajistit chybějící část peněz. Jedná
se o částku 5,6 milionů korun,” uvedla ředitelka. Stavba domova pro lidi s Alzheimerovou

chorobou by v Novém Městě na Moravě měla
začít na jaře roku 2021 a první klienti by se do
Pomněnky měli stěhovat v lednu 2023.

Petr Hladík

Zločin a trest v Novém Městě na Moravě
Dne 3.11.2020 ve večerních hodinách prováděli strážníci asistenci PČR při převozu podnapilé osoby do Protialkoholní záchytné stanice
v Jihlavě.
Dne 7.11.2020 zaparkoval nepozorný řidič na
vyhrazeném parkovišti na ul. Mírová. K odtažení vozidla strážníci nemuseli přikročit,
protože se majitel dostavil k vozidlu v době
řešení přestupku. Řidiči tak byla uložena pouze pokuta na přestupek v dopravě a nemusel
vynaložit další finanční náklady za odtah.

NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2021

V nočních hodinách dne 18.11.2020 prováděli strážníci asistenci HZS při požáru veřejného osvětlení na ul. Žďárská.
Dne 21.11.2020 řešili strážníci drobnou krádež v obchodním domě, kde došlo k odcizení
zboží v hodnotě 180 Kč. Vzhledem k tomu,
že pachatel odcizené zboží vrátil a nebyl v
minulosti za obdobný skutek trestán, vyřešili
strážníci věc na místě.
Dne 23.11.2020 bylo strážníkům oznámeno,
že se v blízkosti komunikace v NMNM na-

chází sražená srna. Hlídka vyrozuměla člena
příslušného mysliveckého sdružení, kterému
byla zvěř předána.
Městská policie informuje občany, že i nadále
hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, který by zajišťoval v ranních hodinách
bezpečný přechod dětí a školní mládeže na
přechodech pro chodce. Bližší informace u
velitele MP, tel. 566 598 441, 776 612 033.

7

SPORT

V Novém Městě se pojedou hned dva
podniky SP v biatlonu

Tečka za projektem

Projekt novoměstského horolezeckého Trip
Teamu s názvem „Koukni s námi na svět
shora“ dospěl do finále. Závěrečnou tečku
představovalo lezení na umělé stěně ve Sportovní hale. Lezlo se s ohledem na zavedená
opatření a nad každou skupinou dohlíželi dva
instruktoři. Před samotným lezením se účastníci leccos dozvěděli o lezeckém vybavení a
jeho správném použití, naučili se základní
uzly či se seznámili s technikou jištění. Došlo
také na soutěž v lezení na samojisticím zařízení. Projekt zahrnoval celkem šest částí a
konal se za podpory Kraje Vysočina a našeho
města.
-mah-

Výzva: Běh na Kaplisko
Nové Město uspořádá v roce 2021
hned dva podniky Světového poháru v biatlonu.

rakouském Hochfilzenu. Předprodej vstupenek
na Světový pohár do Nového Města byl prozatím pozastaven. Stále se totiž řeší otázka účasti
diváků. 
-mah-

Oba se přitom pojedou v březnových termínech.
Na svém zasedání o tom rozhodla Mezinárodní
biatlonová unie (IBU), která také zveřejnila
aktualizovaný kalendář biatlonových zastávek.
V jeho obsahu Vysočina Arena nahradila čínské
středisko Čang-ťia-kchou, kde se měly v prvním
březnovém týdnu jet závody. Ty se však kvůli
cestovním restrikcím neuskuteční a přesunou
se na Vysočinu. Přesný program závodů je zatím
v řešení, podle původního plánu se v Číně měly
konat závody ve sprintu, stíhací závody a štafety.
Naopak beze změn zůstává program původně
plánovaného novoměstského podniku. V termínu
od 11. do 14. března se pojedou sprinty, stíhací
závody, smíšená štafeta a smíšené dvojice. Před
novoměstskými zastávkami se v únoru ve slovinské Pokljuce uskuteční MS v biatlonu. Prozatím
byly odjety závody SP ve finském Kontiolahti a

Zasněžuje se

Poláškovi a dalším to nelétá
Čeští skokani na lyžích se v průběhu letošní sezony trápí. Na špatné vlně se veze také novoměstský rodák Viktor Polášek. Ten společně s dalšími
třemi reprezentanty má za sebou úvodní kolo
SP, které se konalo v polské Wisle. Z kvalifikace
do individuálního závodu nepostoupil jediný
z českých reprezentantů, o mnoho lépe si Češi
nevedli ani v týmové soutěži. V páteční kvalifikaci
startovalo celkově 64 závodníků, přičemž místo
v nedělním individuálním závodě bylo jen pro
8

V listopadu vyhlásil novoměstský atletický
oddíl výzvu k vyběhnutí na trati od evangelického hřbitova na vrchol ke Třem křížům.
Učinil tak v době koronavirových opatření a
výzva se setkala s velkým ohlasem. Za měsíc
se sešlo 70 zápisů, které jsou toho dokladem.
Nejlepším časem se blýskli Daniel Dočkal
a Petr Zimola (2:34), Jiří Šacl (2:35), Petr
Vitner (2:36), Jeroným Kamenický (2:37),
Adam Jirků (2:39). V ženském poli bodovaly
Monika Uchytilová (3:29), Adéla Horákovská
(3:35), Karolína Šípková (3:40), Tereza Ester Kamenická (3:42) a Lenka Kamenická
(3:52). Ostatní výsledky jsou zveřejněny na
www.atletikanmnm.cz. Výzva přitom běží
dál!
-hub-, -mah-

50 z nich. Nejblíže se k postupu přiblížil právě
Polášek, jehož 88,5 bodu ovšem stačilo pouze na
53. pozici. V sobotu čekalo měření národů. Češi
měli o postupové místo už tradičně bojovat s ruskou skvadrou, ta si nicméně do Polska přivezla
skvělou formu a společně se Švýcary odsunula
český tým na poslední devátou příčku.

-mah-

Příchod studené vlny na začátku prosince
využili jak ve Vysočina Areně, tak provozovatel sjezdovky na Harusově kopci. Naplno tak
byla spuštěna sněžná děla. V Areně se technickým sněhem začal zasněžovat stadion,
dále pak trestné kolo a závěrečné stoupání
ke stadionu. Pokud počasí dovolí, budou přidávány další úseky, díky čemuž bude možné
zahájit letošní zimní sezonu. Zatím tak platí
zákaz vstupu do Vysočina Areny. Ve chvíli,
kdy bude vše připraveno, objeví se informace
na webu a sociálních sítích Vysočina Areny.
To stejné platí také v případě sjezdovky na
Harusáku.
-mah-

NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2021
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Stovka pro novoměstského Orla
Novoměstský Orel oslavil v prosinci 100 let od
svého založení. Stalo se tak v sobotu 12. 12.
2020, kdy místní farář Miroslav Kulifaj požehnal nové Orlovně. Během tohoto víkendu se konal také průvod nazvaný Po stopách 100letou
historií novoměstského Orla. Členové jednoty
měli možnost vyrazit z Vratislavova náměstí
č.p. 115, kde stála první Orlovna, a pokračovat
přes budovu kina (druhá Orlovna) až po novou
tělocvičnu. Na každém zastavení bylo k vidění
několik zajímavostí a fotek z historie. Průvod byl
zakončen sladkým občerstvením a všem se moc

líbil. Pozitivní ohlas měla rovněž virtuální štafeta
pro Orla s názvem Co uděláš pro Orla ty!?, která
probíhala na Facebooku. Jejím cílem bylo udělat
něco speciálního pro Orla se symbolikou stovky.
Štafetu odstartoval 100minutovým během Tomáš
Mrázek, přičemž nominoval i starostu města Michala Šmardu. Ten na oplátku udělal 100 kliků a
dřepů v nové hale. K vidění byl nespočet výkonů,
a to nejen sportovních. Mohli jsme vidět 100 upečených perníčků, 100 vypuštěných holubů nebo
třeba 100 sekund žonglování. 

-tom-, -mah-

MČR v přespolním běhu
V neděli 13. prosince se v Běchovicích uskutečnilo MČR v přespolním běhu. Na startu závodu
kategorie žactva se představil Daniel Dočkal,
který je studentem 1. ročníku gymnázia a jenž
trénuje s Adamem Jirků, jemuž to letos náramně
běhá. A jak se Danielovi dařilo? Hned od startu
se ujal vedení. Potom následovala technická pasáž, kde na něj útočili podstatně vyšší závodníci.
Při vbíhání k cílovému kopečku Daniel okupoval
druhou pozici. Drtivým finišem se však přehnal
přes vedoucího běžce a v euforii mu ještě v cíli

nadělil pět sekund. Jeho čas (9:52) v cíli tříkilometrové trati byl nejen mimořádný, ale vynesl mu
i první mistrovský titul. V kategorii dorostenců
na čtyřkilometrové trati se Adam Jirků pral s o
rok staršími dorostenci. Na startu byl řazen až
do zadní řady, díky čemuž se nemohl od začátku
drát mezi nejlepší. Po stíhací jízdě doběhl do
cíle na konečném 11. místě v čase 13:36. Nebýt
nevýhodné startovní pozice, mohl atakovat podstatně lepší umístění.
-mah-

Fotbalisté konečně trénují jako jeden
tým
Na začátku prosince naskočili fotbalisté Vrchoviny do společného tréninku. Stalo se tak po dvou
měsících, kdy kvůli opatřením se sami museli
držet ve formě. Radost z toho má nejen trenér
Richard Zeman, ale také jednotliví hráči. Pauza
spojená s odloučením byla dlouhá. „Celý rok
2020 byl pro fotbal naprostá katastrofa,“ nebere si servítky hlavní lodivod. Současné tréninky
probíhají na umělé trávě v sousedním Žďáře.
K dispozici tu mají také tréninkový stan. Vedle
toho fotbalisté využívají zázemí nové Sportovní
haly, vybíhají také do terénu či pilují fyzičku na
místním atletickém stadionu. Přístup hráčů si
přitom Zeman pochvaluje. „Kluci vypadají velice
dobře. Bylo vidět, že doma nelenili, ale že se skutečně udržovali v kondici. A to jak ti zkušení, tak i
ti mladí,“ uznal Zeman. Je již známou věcí, že na
fyzickou připravenost mužstva si trenér potrpí.
Úlevy zkrátka nejsou na pořadu dne a ani být
nemohou. Pokud se totiž nic nezmění, jarní část
Moravskoslezské fotbalové ligy by měla odstartovat již 21. února, kdy se Vrchovina před domácí
kulisou postaví proti fotbalistům ze Znojma.
-mahNOVOMĚSTSKO / LEDEN 2021

Fotbalový podzim
přípravky
Sice byla nečekaně krátká, přesto podzimní
část sezony hodnotí fotbalová přípravka jako
vydařenou. Fotbalové naděje začaly trénovat již
v polovině srpna a před startem Krajského přeboru Vysočina stihly odehrát i několik přípravných
zápasů. V probíhající soutěži si přitom přípravka
vede na výbornou. Jedním z vrcholů rozjeté sezony pak bylo otevření Sportovní haly, kdy hráči
předvedli, co všechno už s míčem dovedou. Mnozí pak před zraky svých rodičů. Jedinou kaňkou
bylo neuskutečnění náborového tréninku v režii
mládežnických trenérů současného nejlepšího
českého týmu SK Slavia Praha. Plány totiž zhatilo
nepříznivé počasí. Akce se přitom neodpískala a
uskuteční se v náhradním termínu.
-mah-

Dar novoměstským
atletům
Žďárský závod společnosti Hettich, která patří
mezi světové výrobce nábytkového kování, podpořil novoměstský atletický oddíl. Učinil tak
prostřednictvím sponzorského daru v hodnotě
13 500 Kč. Finanční prostředky půjdou na podporu mládeže a výchovu atletických nadějí. -mah-

Příští Novoměstsko
vyjde 1. února. Své tipy
a náměty posílejte na
zpravodaj@nmnm.cz
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Platí od 1. ledna do 31. prosince 2021

PRACOVNÍ DNY

Nové Město na Moravě

Linka č.1 - 845101

91

1

Dopravní terminál

4:58 5:35

6:30 7:30 8:05

10:05 11:05

2

92

92 90

90

90

90

13:00 13:05

15:05

Katolický hřbitov

4:59 5:36

6:31 7:31 8:06

10:06 11:06

ʃ

13:06

15:06

3

Bělisko

5:01 5:38

6:33 7:33 8:08

10:08 11:08

ʃ

13:08

15:08

4

Dukelská

5:03 5:40

6:35 7:35 8:10

10:10 11:10

ʃ

13:10

15:10

5

Pod nemocnicí

5:05 5:42

6:37 7:37 8:12

10:12 11:12

ʃ

13:12

15:12

6

6:39 7:39 8:14

10:14 11:14

ʃ

13:14

15:14

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

13:14

15:14

Nemocnice

5:07 5:44

7

MEDIN

5:09 5:46

8

Nemocnice

5:11

9

V nemocnici

10

Německého

11

Blažíčkova
Palackého náměstí

13

BILLA

15
16

ʃ

ʃ

ʃ

6:39 7:39 8:14

ʃ

10:14 11:14

6:40 7:40 8:15

12

14

ʃ

10:15 11:15

ʃ

13:15

15:15

ʃ

ʃ

8:17

10:17 11:17

ʃ

ʃ

15:17

ʃ

ʃ

8:19

10:19 11:19

ʃ

ʃ

15:19

6:43 7:43 8:22

10:22 11:22

ʃ

13:18

15:22

10:24 11:24

ʃ

13:20

15:24

Centrum

6:25 6:46 7:46 8:25

6:45 7:45 8:24

10:25 11:25 12:45 13:02 13:21

15:25

Masarykova

6:26 6:47 7:47 8:26

10:26 11:26 12:46

13:22

15:26

6:27 6:48 7:48 8:27

10:27 11:27 12:47

13:23

15:27

2

2

Dopravní terminál
možnost pokračovat linkou č.

2

Linka č.2 - 845102

91

2

1

2

2

2

3

90

90

93

94

94

93

93

Dopravní terminál

7:05

8:30 9:30 10:30 11:30 12:30

13:30 14:00 14:05 14:30 15:30 15:30 16:45 17:45

2

Kulturní dům

7:07

8:32 9:32 10:32 11:32 12:32

13:32 14:02 14:07 14:32 15:32 15:32 16:47 17:47

3

Pod nemocnicí

1

4

Nemocnice

5

7:09

8:34 9:34 10:34 11:34 12:34

13:34 14:04 14:09 14:34 15:34 15:34 16:49 17:49

5:13

7:11

8:36 9:36 10:36 11:36 12:36

13:36 14:06 14:11 14:36 15:36 15:36 16:51 17:51

MEDIN

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

14:08 14:12

ʃ

ʃ

15:38

ʃ

17:53

6

SKI

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

14:10

ʃ

ʃ

15:40

ʃ

17:55

7

MEDIN

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

14:12 14:12

ʃ

ʃ

15:42

ʃ

17:57

8

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

14:13 14:13

ʃ

ʃ

15:43

ʃ

17:58

Nemocnice

ʃ

9

V nemocnici

ʃ

6:05

7:12

ʃ

10

8:37 9:37 10:37 11:37 12:37

ʃ

13:37 14:14 14:14 14:37 15:37 15:44 16:52

ʃ

Německého

ʃ

ʃ

7:13

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

13:38

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

11

Blažíčkova

ʃ

ʃ

7:15

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

13:40

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

12

Tyršova ulice

5:16 6:08

7:18

8:40 9:40 10:40 11:40 12:40

13:43 14:17 14:17 14:40 15:40 15:47 16:55 18:01

13

Centrum

5:18 6:10

7:20

8:42 9:42 10:42 11:42 12:42

13:45 14:19 14:19 14:42 15:42 15:49 16:57 18:03

14

Masarykova

5:19

7:21

8:43 9:43 10:43 11:43 12:43

13:46 14:20 14:20 14:43 15:43 15:50 16:58 18:04

Dopravní terminál

5:20

7:22

8:44 9:44 10:44 11:44 12:44

13:47 14:21 14:21 14:44 15:44 15:51 16:59 18:05

15

1

možnost pokračovat linkou č.

1

3

3

2

2

3

Linka č.3 - 845103

91

90

1

Dopravní terminál

4:50 5:27

6:55

7:55

10:50

12:50

13:50

15:55

2

Holubka

4:51 5:28

6:57

7:57

10:52

12:52

13:52

15:57

Maršovská

4:53 5:30

6:59

7:59

10:54

12:54

13:54

15:59

Dopravní terminál

4:57 5:34

7:03

8:03

10:58

12:58

13:58

16:03

2

1

1

1

3
4

možnost pokračovat linkou č.

1

1

3

90

90 nejede 29.1.21, od 1.2.21 do 7.2.21, 1.4.21, od 1.7.21 do 31.8.21, 27.10.21, 29.10.21, 23.12.21, od 27.12.21 do 31.12.21
91 nejede od 19.7.21 do 30.07.21
92 jede 29.1.21, od 1.2.21 do 7.2.21, 1.4.21, od 1.7.21 do 31.8.21, 27.10.21, 29.10.21, 23.12.21, od 27.12.21 do 31.12.21
93 nejede od 01.07.21 do 30.08.21
94 jede od 01.07.21 do 30.08.21
4:58 Začátek jízdy

6:54 Konec jízdy

Centrum Zastávka, na které stojíte
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Nové Město na Moravě
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Platí od 1. ledna do 31. prosince 2021

90

1

Centrum

6:25

2

Masarykova

6:26

3

Dopravní terminál

6:28

4

Katolický hřbitov

6:30

5

Bělisko

6:32

6

Dukelská

6:35

7

Pod nemocnicí

6:36

8

Nemocnice

6:38

9

Petrovice les. učiliště

6:44

10

Petrovice

6:46

11

Budova zem. družstva

6:48

12

Centrum

6:50

13

Masarykova

6:51

14

Dopravní terminál

6:52

možnost pokračovat linkou č.

Linka č.5 - 845105
1
2

90

Dopravní terminál

12:48

17:05

Sporten

12:50

17:07

3

Pohledec, Jednota

12:52

17:09

4

Pohledec

12:53

17:10

5

Pohledec, Jednota

12:55

17:12

6

Sporten

12:57

17:14

Dopravní terminál

12:59

17:16

7

možnost pokračovat linkou č.

90 nejede 29.1.21, od 1.2.21 do 7.2.21, 1.4.21, od 1.7.21 do 31.8.21, 27.10.21, 29.10.21, 23.12.21, od 27.12.21 do 31.12.21
91 nejede od 19.7.21 do 30.7.21
92 jede 29.1.21, od 1.2.21 do 7.2.21, 1.4.21, od 1.7.21 do 31.8.21, 27.10.21, 29.10.21, 23.12.21, od 27.12.21 do 31.12.21
93 nejede od 01.07.21 do 30.08.21
94 jede od 01.07.21 do 30.08.21
1

možnost pokračovat linkou č. 1 bez přestupu

4:58

Začátek jízdy

2

možnost pokračovat linkou č. 2 bez přestupu

6:54

Konec jízdy

3
4
5

možnost pokračovat linkou č. 3 bez přestupu

Centrum

možnost pokračovat linkou č. 4 bez přestupu
možnost pokračovat linkou č. 5 bez přestupu

Zastávka, na které stojíte

SERVIS
Horácká galerie
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 – 17:00 a státních svátků.
Zaměstnanci Horácké galerie Vám přejí mnoho
inspirativních a uměleckých zážitků v roce
2021. Rádi se s Vámi setkáme při výstavách
a akcích v prostorách novoměstského zámku.
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Bedřich Rozehnal
(do poloviny ledna 2021), také ON-LINE
Bedřich Rozehnal (1902 – 1982) byl architektem navrhujícím zejména zdravotnická zařízení. Kromě Nemocnice v NMnM je autorem
například Nemocnice Kyjov, chirurgického
pavilonu okresní Kroměřížské nemocnice
nebo Dětské nemocnice v Brně-Černých
Polích. Výstava představuje nejen některé
z autorových architektonických realizací, ale
také akvarely a grafiku.
Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy
(prosinec – leden 2021), také ON-LINE
Když byla v roce 1970 založena Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, aby zajistila přetrvání krajiny jedinečného souladu horácké
architektury s přírodou vrchovinných hřbetů
a skalisek, rozdělených údolími řek, odehrálo
se slavnostní vyhlášení této události v Horácké
galerii v NMnM. Jedním z iniciátorů vzniku
CHKO byl tehdejší ředitel Horácké galerie a
muzea v NMnM JUDr. Mirko Rosenbaum.
Na podnět dalšího ředitele Horácké galerie
PhDr. Josefa Chalupy byly v průběhu roku
2019 a 2020 postupně připravovány podklady pro výstavu k příležitosti padesátiletého
výročí založení. Stalo se tak rovněž díky probíhajícímu projektu, podpořenému Technologickou agenturou ČR, ve spolupráci s dalšími
institucemi, včetně Horácké galerie a Správy
CHKO Žďárské vrchy. Výstava i projekt sám se
věnuje hodnocení změn krajiny se zaměřením
na flóru s využitím starých fotografií (většinou
pohlednic).
Letem Bornovým světem
(12. 12. – 28. 2. 2021)
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. K výstavě je vydán nový katalog, který najdete i na našem
e-shopu za příjemnou cenu 299 Kč.
AKCE:
sobota 16. ledna 2021 od 9:00 do 13:00

očí
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Kurz tvůrčí fotografie – Praktikum černobílé fotografie
Vyzkoušíme fotografování na černobílý kinofilm 35mm, vyvolávání filmu a zvětšování
fotografií. Seznámíme vás se zrcadlovkou
a základními pojmy práce s černobílým filmem: citlivost, čas, clona, hloubka ostrosti.
Vyzkoušíme si práci v temné komoře: od založení filmu do vyvolávacího tanku, po práci
s fotopapíry a zvětšovákem. Teoreticky se seznámíme s několika historickými postupy 19.
století: s principem dírkové komory, s mokrým
kolódiovým procesem (Wet plate collodion)
a suchým želatinovým procesem. Povíme si o
moderních černobílých materiálech středního
formátu 20. století, jejich chemickém složení,
využití v umění 21. století. Cena 150 Kč. Místo
si můžete rezervovat na webu HG nebo na emailu: oreltomas@horackagalerie.cz
neděle 17. ledna 2021 v 16:00
Štěpán Filípek: Zimní preludování
V rámci zimního preludování v Horácké galerii
zazní hudba starých barokních mistrů, ukázky současné hudební avantgardy i autorská
tvorba v podání brněnského violoncellisty a
skladatele Štěpána Filípka.
Cena 200 Kč v předprodeji na pokladně HG
nebo na e-shopu HG, na místě 250 Kč.
pátek 29. ledna 2021 v 19:30
ARTkino HG: Corpus Christi + komentář Miloše
Zabloudila
Francie, Polsko 2019 | 116 minut | české
titulky | nevhodný do 15 let | vstupné 80 Kč
Pro aktuální informace sledujte webové
stránky a Facebook Horácké galerie.

Stomatologická pohotovost
1.1.2021 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
2.1.2021 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
3.1.2021 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
9.1.2021 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
10.1.2021 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
16.1.2021 MDDr. Věra Šírová
Vratislavovo nám. 12, NMnM, 566 616 901
17.1.2021 MUDr. Dušan Borek
Zahradní 580, Bystřice n. P., 724 202 301
23.1.2021 MDDr. Věra Šírová
Vratislavovo nám. 12, NMnM, 566 616 901
24.1.2021 MUDr. Ivo Chytrý
Libušina 174, Svratka, 732 642 160
30.1.2021 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
31.1.2021 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904

Z matriky
narozené děti
17. 10. Martin Hájek
2. 11. Denisa Melicharová
manželství
12. 12. Petra Prášilová, Milan Tulis
jubilanti
1. 1. Anna Kršková
88 let
6. 1. Eva Vadinská
75 let
11. 1. Ing. Jan Škařupa
80 let
12. 1. Dagmar Žabková
88 let
13. 1. Antonín Sláma
85 let
17. 1. Jiří Janíček
80 let
18. 1. Zdeněk Albrecht
94 let
18. 1. Marie Handschuhová
94 let
22. 1. Jan Kotinský
85 let
22. 1. Jana Petrová
80 let
23. 1. Vladimír Žák
91 let
26. 1. Ing. František Martinec
87 let
27. 1. Emilie Růžičková
94 let
úmrtí
13. 11. František Klein
(NMnM, 1945)
14. 11. Helena Sobotková
(NMnM, 1948)
15. 11. Ivana Pejchalová
(NMnM, 1948)
22. 11. Jaroslava Ondráčková (NMnM, 1933)
23. 11. František Rychtář
(NMnM, 1950)
26. 11. Václav Čížek
(Nová Ves, 1970)
27. 11. Oldřich Tatíček
(Rokytno, 1950)
27. 11. Ivana Staňková
(Slavkovice, 1965)
28. 11. Božena Šanderová
(Mitrov, 1920)
30. 11. Marek Müller
(NMnM, 1990)
2. 12. MUDr. Mirka Hauková(NMnM, 1954)
3. 12. Josef Cícha
(NMnM, 1939)
3. 12. Zdeněk Moravec
(NMnM, 1962)
4. 12. Vratislav Šír
(NMnM, 1933)
6. 12. Ing. Ladislav Šumichrast (NMnM, 1936)

Významná výročí
4.1.1846 narodil se v Jimramově Jan Karafiát, spisovatel
a evangelický teolog, 175. výročí narození (zemřel
31.1.1929 v Praze)
24.1.1921 narodil se v NMnM ing. Mirko Tulis, významný lyžařský činovník, 100. výročí narození (zemřel 26.5.1979 v Daňkovicích)
29.1.1891 narodil se v Hodíškově prof. Ing. Aleš Linsbauer, odborník na cukrovarnickou technologii,
130. výročí narození (zemřel 1.8.1928 ve Švýcarsku)

K Club
od 1.1. 2021
nová nabídka
4. - 8. 1. 2021
Zvýhodněná nabídka odpoledního
občerstvení
15.1. 2021
Melodic House s DJ Wajtym
Start ve 20:00, vstupné dobrovolné
Platnost programu dle aktuální situace
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2021
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SERVIS
Minibazar
Prodám levně zimní pneu, 165/70/14.
Tel.: 605 147 906
Koupíme či si pronajmeme zahradu. Jsme mladá rodinka z NMnM a rádi bychom si přímo ve
Městě koupili nebo pronajali zahradu k rekreaci
a drobnému pěstování zeleniny (chatu na zahradě
uvítáme). Děkujeme předem za nabídky.
Tel.: 739 643 134
Koupíme rodinný dům se zahradou v NMnM,
nejlépe dvougenerační, i v původním stavu. Možná

i výměna za byt 3+1 s doplatkem. Tel.: 608 582 903
Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 1+1 v Novém
Městě na Mor., ul. Budovatelů. Tel.: 773 220 010
Sběratel koupí obraz krajiny z Vysočiny od malířů
Jambor, Blažíček, Lacina, J. Jíra, Lukášek. Plastiku
bronz od Štursy, Zoubka i jiné. Nabídněte. Pouze
čestné jednání. Vaši cenu respektuji. Ohodnotím.
Tel.: 777 757 500
Koupím zahradu, rybník, zemědělskou půdu,
louku v okolí Nového Města. Věci z 2 svět. války,

nálezy z půdy. Čestné jednání. Tel.: 777 757 500
Prodám domácí mák modrý a kmín.
Tel.: 720 102 472
Doučím anglický jazyk, levně. Tel.: 720 102 472
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř.
na ulici Dukelská. Platím hotově. Tel.: 776 272 281
Pronajmu (od 1/2021) klasický zděný byt s balkonem o vel. 4+1 (85 m2), s garáží v přízemí, sklepem
a menší zahrádkou v blízkosti centra města. RK
nevolat. Tel.: 724 027 963

Vzpomínky

Dne 24. ledna 1921 se manželům Anně a Josefovi
Tulisovým narodil syn, který dostal jméno Mirko.
Celý svůj činorodý život prožil v Novém Městě na
Moravě, vystudoval brněnskou techniku, v roce
1951 se oženil s Boženkou Jelínkovou. S nadšením
se účastnil veřejného života, byl dlouholetým předsedou lyžařského oddílu místní TJ Sokol, ředitelem
závodu o Zlatou lyži, rozhodčím FIS pro skoky
na lyžích. A byl také dobrým tátou svým třem dětem. Zemřel bohužel uprostřed aktivního života
v pouhých 58 letech. Vzpomeňte prosím s námi
na tohoto skvělého člověka. Děkujeme. Hana Varmužová, dcera a Mirko Tulis, syn

Blahopřání

Všechny jsi miloval, tak
rád jsi žil, nám zbyly jen
vzpomínky nejdražších
chvil. Dne 24. prosince
jsme vzpomněli 1. smutné
výročí, co nás náhle opustil
milovaný manžel, tatínek a
dědeček pan Zbyněk Fiala z
Nového Města na Moravě.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.
Dne 5. ledna vzpomeneme
10. výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn,
tatínek a strýc pan Radek
Klíma. Dne 25. prosince by
oslavil své 44. narozeniny.
S láskou vzpomínají děti,
rodiče a sestry s rodinami.

Dne 24. ledna uplyne deset
let, co nás navždy opustila
paní Mgr. Marta Peňázová,
dlouholetá profesorka
zdejšího gymnázia. Přinášela nejen do našich životů
radost a poznání. S láskou
a úctou na ni vzpomíná
manžel, dcera a synové s
rodinami.
Dne 24. ledna vzpomeneme nedožité 75. narozeniny paní Boženy Kostecké z
Maršovic. S láskou a úctou
vzpomínají synové.

Uzávěrka únorového čísla je
15. ledna 2021.
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2021
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Čas plyne a roky ubíhají,
krásné vzpomínky nám zůstávají. Dne 14. ledna uplynulo 30 let, co nás navždy
opustil pan František Šedý
z Nové Vsi. Stále vzpomíná
a za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Roky plynou jako tiché
řeky proud, jen vzpomínky
růstanou a nedají zapomenout. Dne 14. ledna
uplyne 10. výročí, kdy nás
navždy opustil náš tatínek a
dědeček pan Václav Zelený
z Nového Města. Kdo jste
ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. S láskou a úctou
vzpomínají syn s rodinou a dcera Marie.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímáme v Informačním centru na Vratislavově
náměstí. Prosíme, přineste vytištěný text a
fotografie v co nejlepší kvalitě. Vzpomínky,
které se nevešly do aktuálního čísla, uveřejníme v následujícím vydání. Děkujeme
za pochopení. Kontakt na redakci Novoměstska: zpravodaj@nmnm.cz

Dne 15. ledna oslaví zlatou svatbu manželé Jitka a
Stanislav Srnských. Děkujeme jim za lásku a péči
a do dalších společných let hlavně zdraví a pohodu
přejí dcery s rodinami.

Dne 17. prosince oslavili 60 let společného života manželé Věra a Vojtěch Holfeuerovi. Touto
cestou jim chceme poděkovat za všechnu lásku,
péči a obětavost a do dalších společných let života
popřát hlavně hodně zdraví. Dcery s rodinami

Dne 9. ledna 2021 oslaví na společné cestě životem zlatou svatbu Marie a Josef Žákovi z Nového Města na Moravě. Tímto chceme rodičům
ze srdce za vše poděkovat, popřát jim pevné
zdraví, hodně lásky a spokojenosti do další životní etapy. Synové Martin a Radek s rodinami
11
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Zmizelé Nové Město
Hokej v Novém Městě na pokračování
V prosincovém Novoměstsku nás Jirka Janíček
seznámil s počátky hokeje v našem městě. Ve
svém hokejovém vyprávění se sice dostal až do
poválečné doby, ale mohl to jen odbýt stručnou

zmínkou. Naše hledání někdejších hokejových
borců, kteří by byli ochotni se s námi podělit
o své hokejové zážitky, bylo totiž marné. Nakonec nám pomohl Antonín Sláma, který vzpo-

mínky na své hokejové začátky a svou hokejovou kariéru zpracoval literárně, a my je tu rádi
otiskujeme.

Poválečný hokej

V poválečné době se mládež v zimním období vyžívala bruslením na rybnících. Nejdříve si ale musela
mnohdy za pomoci rodičů odhrnout z ledu sníh,

haluze a puk nahradila krabička od krému na boty.
Takové hokejce se říkalo „holomajzna“. Již tehdy jsme jako kluci pokukovali po dospělých, jak
elegantně proháněli opravdovými hokejkami puk po
kluzišti. Ti již hráli okresní
soutěž za Sokol Nové Město.
Urostlý Kreps nebo Libra,
kteří hráli v obraně, nebo
šikovní útočníci Pavlík,
Albrecht nebo Jebavý. Oči
jsme mohli nechat na Oliveru Havlíkovi, vyhlášeném
brankáři. Když se oblékl do
kompletní výstroje, včetně
drátěného košíku, který mu
chránil obličej, tak připomínal gladiátora. Tato stará
garda byla postupně doplňována dalšími i mladšími
Hokejový tým novoměstských dorostenců z učiliště Chirany, foto pořízeno hráči, Zábršem (Paša),
Hlouškem (Bony), Vyplašiv orchestřišti hudebního pavilonu na sokolském hřišti v roce 1954.
lem, Prášilem, Pavlíkem ml.
kterého někdy napadlo požehnaně.
atd. Rozvoji hokeje také pomohlo učiliště Chirany,
Nejvíce byly využívány rybníky Cihelňák a Ráčkteré v době kolem roku 1953 mělo výborné dokovec, kde se soustřeďovalo nejvíce mládeže.
rostenecké družstvo a bylo líhní talentů. Macek,
Hlavním zájmem chlapců byl hokej. Jezdilo se na
Sláma, Böhm, Herman a další. Někteří se zařadili
kličkových bruslích, a když nebylo na další potaké do stávajícího kádru dospělých. Na utkání se
třebné vybavení, tak se hokejka vyrobila z podobné
ze začátku jezdilo nákladním autem z nemocnice,
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krytým plachtou, sedělo se na lavicích. Když byl
velký mráz, tak bylo mnohdy utrpením rozhýbat
kosti. Nutno čtenáře upozornit, že se většinou
hrálo na jeden útok a střídalo se jednotlivě. Odpočinek byl pouze o přestávkách. V Novém Městě
se hrávalo na dvou kluzištích. Nejdříve na kluzišti
vybudovaném na hřišti reálného gymnázia. Připravit kluziště si museli hráči sami. Mantinely byly
zpočátku nízké, takže hráči mnohdy skončili nechtíce ve sněhu. Led se dělal v noci, jen když mrzlo.
Velkým pomocníkem byl školník gymnázia pan
Jaroš, který nás pouštěl do sklepa budovy, odkud
se brala voda na přípravu ledu. Při větších mrazech
natažené hadice zamrzaly a dobrovolníci, kteří
stříkali vodu na upravený podklad, měli tak zmrzlé
rukavice, boty a nohavice, že je doma nemohli
ani sundat. Daleko lepší podmínky byly později
na kluzišti, které bylo na sokolském hřišti, kde již
byly vysoké mantinely se střídačkami, celoplošným
osvětlením a led nedělali jen hokejisté. Kluziště
sloužilo i veřejnosti později i za určitý poplatek.
Antonín Sláma

Novoměstští hokejoví dorostenci, vlevo A. Sláma,
vpravo Miloň Marek, v pozadí stará sokolovna v roce
1953
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Chvála rybníkářům
Pamětníci na novoměstský velký hokej selhali,
a tak se podíváme mezi rybníkové hokejisty. Ještě
v polovině šedesátých let minulého století vzpomínali dokonce i někteří hokejoví reprezentanti,
jak začínali s hokejem na rybníku. Také v Novém
Městě se počátkem šedesátých let rybníkový hokej
hojně provozoval. Silné „rybníkové hokejové kluby“ působily tenkrát na Cihelňáku a Kazmíráku
a byla mezi nimi i zdravá rivalita. Proto to při
občasném měření sil někdy i pořádně zajiskřilo.
Na Cihelňáku byl takovým hokejovým hybatelem
Pepan Jílek, který jednou domluvil i utkání v Řečici. Nečekali jsme zázrak, a podle toho to také
dopadlo. Tam jsme vyrazili autobusovou linkou.
Uvítalo nás kluziště s mantinely a osvětlením a také
několik nadšených „mexických“ fandů, kteří se
přišli podívat, jak „měšťáci“ dostanou nakládačku.

Když utkání skončilo a očekávání „Mexičanů“ se
naplnilo, tak jsme sundali brusle, navlékli je na
hokejku, hodili na rameno a mašírovali setmělou
krajinou po svých domů. Takoví jsme byli blázni!
Jako inspiraci pro dnešní rybníkové hokejisty ještě
uvádím, že se od roku 2002 každoročně pořádá
na jezeře Roulston v kanadské obci Plaster Rock,
v provincii Nový Brunšvik, MS v rybníkovém
hokeji. Rybníkový hokej už má svá pravidla. Hrají
proti sobě čtyři hráči bez brankáře, každý tým může
mít maximálně pět hráčů (starších 19 let). Hraje
se na malém hřišti (cca 22,85 × 45,7 m) na malé
brány o klasické šířce 1,83 m, ale s výškou pouze
0,3 m. Zápas trvá 30 minut (2 × 15 min). Není přítomen klasický rozhodčí, jen „pozorovatel“, který
zapisuje skóre a rozhoduje o porušení pravidel.
V zápasu se nevylučují hráči, za běžné fauly se

uděluje „malý trest“, což znamená připsání gólu ve
prospěch soupeři. Česko a Slovensko jsou aktuálně
jediné země, které pořádají vlastní Mistrovství
Česka a Mistrovství Slovenska, které jsou kvalifikačním turnajem pro MS v rybníkovém hokeji.
Jaromír Černý

každý den až do tmy. Jednoho dne, to už nějaký
den probíhal onen zmíněný odměk, jsem se vypravil také. Bruslení však nestálo za nic. Led byl
měkký a mokrý. Franta Ondráček objížděl kolem
na lyžích a ťukal si významně na čelo, cože jsem
to za blázna, protože jsem byl na rybníku sám. Já
jsem na něj pokřikoval, že je srab, ale najednou –
ouha! Led pode mnou podezřele křupnul a já šel
ke dnu. Držel jsem se vší silou nad ledem jenom za
lokty a bylo mi ouvej. Moje pumpky, které tvořily
součást mé bruslařské výstroje, se naplnily vodou
a těžce mne táhly ke dnu. V tu chvíli jsem se loučil
se životem, protože kolem dokola kromě Franty
nikoho, kdo by mi pomohl, nebylo. Franta jen nevěřícně a vystrašeně zíral, ale hned mu došlo, že
musí něco udělat, jinak že je se mnou zle. Pomalu
se ke mně přišoural. Ještěže měl ty lyže. Podal mi
jednu hůlku, za kterou jsem se křečovitě zachytil,
a s touto pomocí se vyškrábal na led. Když pode
mnou byl opět pevný led, cítil jsem, jak z mých
pumpek crčí proudy vody. V tu chvíli mi začala být
taková zima, až mně zuby cvakaly. Franta jenom
procedil: „Vidíš to, ty vole, dyť ses mohl utopit!“ Už
ale nebylo na co čekat. Tak jak jsem byl, s bruslemi
na nohou, utíkal jsem domů. A to mne přepadl takový strach, že zase bude doma „cajmrsk“. Doma
však naštěstí nikdo nebyl. Všechny ty promočené
hadry jsem rychle svlíknul, utřel se do ručníku a začalo sušení. Pomohla žehlička. Ze všeho se pářilo
a schlo to hrozně pomalu. Ale vcelku to dopadlo
dobře. Měl jsem štěstí i v tom, že se po tomto bruslařském dobrodružství nedostavila žádná nemoc.
Po takové zkušenosti každý pochopí, že bruslení
a hokej nebyly mou oblíbenou kratochvílí. Ale nedalo se nic dělat. Boty s „kanadami“ jsem si vypůjčil od Zdeňka Petra. A ostatní? No, různě. Na naší

novoměstské straně nastoupil MVDr. Jiří Puttner,
Slezák, Humlíček, Mrkvička, Špička a já. Do
branky byl nominován Juránek. Jenže se vyskytnul
problém. Brňáci byli jen tři! Bylo tedy rozhodnuto,
že brněnský tým bude doplněn o stážisty Kubíčka
a Kunce. Z našeho týmu byl kvůli početní rovnosti
odvolán Mrkvička a dosazen do soupeřovy branky.
Nejprve bylo nutno sáňkami, vypůjčenými od přihlížejícího kluka, odhrnout čerstvě připadaný sníh
a s použitím kamenů, naházených na led za účelem
zkoušky jeho pevnosti, vymezit branky. Hlavní rozhodčí MVDr. Bohuslav Míček, který samozřejmě
kanady ani jiné brusle nepotřeboval a jen taktak se
držel na nohou, zadul do kdesi vyhrabané píšťalky
a šlo se do toho. Já sám jsem hned, když jsem jako
baleťák vkročil na led, okusil jeho tvrdost. A nadto
jsem stále pochyboval o jeho kvalitě a obával se
propadu do jeho útrob. Další popis celého utkání,
které skončilo krásným skóre 0:0, by vydalo na
slušný svazek papírů A4. Nevím už, jak se po
utkání cítili ostatní hráči, ale já jsem si druhý den
šel málem pro neschopenku kvůli bolesti třísel.
Když se všichni dosyta vyblbli, nakonec hráli všichni proti všem, celí omodřinovaní od těžkých pádů,
se vydali na zasloužený raut do „šatny“ na Pekle.
Všichni sportovci byli řádně pohoštěni buřtem
s rohlíkem, nějakým tím zahřívadlem a samozřejmě
„škopkem“ piva. Žádaný byl též čaj s rumem. Nebo
obráceně? Při rozchodu si všichni slíbili, že pro
velký úspěch je nutno celou akci brzy zopakovat.
Tak takhle nějak probíhal ten slavný
hokejový zápas Veterina Nové Město
na Moravě versus VŠ veterinární Brno.
Bohumil Lukeš

Jirka Janíček se ve své studii o novoměstském
hokeji také zmínil, jak se kdysi v rámci Odborářské hokejové ligy jezdily utkávat dílenské
a podnikové týmy na zimní stadion do Žďáru
nad Sázavou. To ale ještě nevěděl, že takové akce
mají začátek v Novém Městě a že odboráři s tím
neměli nic společného. Na jednu takovou akci
si zavzpomínal náš spoluuličník Bojda Lukeš.

Zimní sportování
V Novém Městě vrcholilo správné vysočinské
léto a za vedoucím OVO (veterinární ošetřovny)
Jiřím Puttnerem opět zavítali ti správní brněnští
hoši, jeho kamarádi z veterinární fakulty v Brně.
Znali se ze studií, a tak slovo dalo slovo a přátelství bylo na světě. Jiří občas zajížděl do Brna, kde
všichni tři „kámoši“ učili na veterinární fakultě,
a na oplátku oni přijížděli do Města za Jiřím. Šéf
Puttner se velice rád pochlubil novoměstským
okolím a zatím ještě příliš nedotčenou přírodou.
Nejraději je vodil na louku pod Líbalův rybník,
kde u stružky, která odváděla vodu z Líbaláku,
lovili nějaké rybky. Za účasti svých rodin a ostatních veterinárních pracovníků trávili v pohodě
hezké chvíle. A tady se, při pohledu na tehdy ještě
lesklou hladinu rybníka, zrodila šéfovi v hlavě
myšlenka. Navrhnul kolegům, že by bylo dobré,
až to tady bude všechno zamrzlé, uskutečnit na
Líbaláku hokejový match. Návrh byl s nadšením
přijat, a tak se stalo, že šéf bez prodlení započal
s organizací. A když skutečně voda v rybníku
změnila skupenství a led se zdál již dobrý k zamýšlené akci, bylo přistoupeno k realizaci. Všichni účastníci, včetně brněnských hostů, posbírali
vše potřebné. Když neměli, vypůjčili a jednoho
krásného zimního dne se sešli na hrázi. Bohužel se to týkalo i mne. Jenže kdepak já a brusle!
Vzpomínky na mé bruslařské začátky v roce 1947
byly neveselé. Zima toho roku byla celkem obstojná. Po Vánocích však přišel nečekaný odměk.
Chodívali jsme sáňkovat a lyžovat „na Kostelíček“,
jak se říkalo krátkému kopečku mezi hřbitovem
a rybníkem Cihelňákem. A když rybník zamrzl,
našrouboval jsem si na řádně silné podešve kotníkových bot brusle na kličku a hurá na led. Lítal jsem s ostatními kámoši na Cihelňáku skoro
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PLOTOVÉ CENTRUM
na Jamské ve Žïáru n.S.

Otevøeno: po-pá 7-16 so 8-11 hod
e-shop: www.ploty-brany.cz Tel. 775 555 830

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31

Stavební firma pracující v okolí NMNM , přijme do trvalého
pracovního poměru pracovníky s praxí /vyučení není
podmínkou/ v těchto oborech:

• zedník
• obkladač
• tesař
• mistr stavební výroby

(zde vyučení nebo střední škola v oboru podmínkou)
Nástup dle oboustranné dohody.
V případě zájmu zasílejte profesní životopis
s kontaktem na sebe na e-mail: kutra@staredo.cz

Všem našim
o
obchodním partnerum
dekujeme za spolupráci
a prejeme klidný
vstup do nového
roku 2021!
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17

novoroční

VÝPRODEJ

modelů z kolekce 2020

Ošetření brýlí proti zamlžení zdarma!
Komenského nám. 133, Nové Město na Moravě

+420 774 808 442 | www.ankeoptik.cz

Uzávěrka plošné inzerce
do dalšího vydání
Novoměstska je 14. 1. 2021
Objednávky zasílejte
prosím na e-mail:

novomestskoinzerce@seznam.cz,

tel.: 607 175 673
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JEDINEČNÁ NABÍDKA
MITSUBISHI OUTLANDER ZA

574 000 Kč
Ilustrativní fotografie

Využijte neopakovatelnou akci na SUV Mitsubishi Outlander u prodejce AUTO ... s.r.o.
Výprodej výstavních modelů (0 km) - posledních pár vozidel v nabídce.

Kombinovaná spotřeba 7,4 l / 100 km. Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku,
ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku.

AUTO... s.r.o.

Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou
605 298 195 | servit@auto-auto.cz

www.auto-auto.cz
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PO STOPÁCH
KARLA NĚMCE
Projděte si městskou hledačku
po sg�aﬁtech Karla Němce
Mapa k vyzvednutí
v infocent��
nebo k vy�ištění na
www.hm.nmnm.cz
questing.cz
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