
Vysočina Arena se připravuje na letošní závody

Zlatá lyže k Novému Městu patří
Na konci února se v Novém Městě pojede závod s 
tradicí. Zlatá lyže patří k Novému Městu desetiletí  
i když ji v posledních letech trochu zastínil módní 
biatlon. O tom, jak je Nové Město se závodem spja-
té, jsme hovořili s Ladislavem Slonkem. 

 Jak vznikl závod Zlatá lyže?
Vznikl už za první republiky, kdy se příznivci 
Nového Města sešli v Praze pod vedením Ing. 
Josefa Jílka a řekli si, že by jako Horáci měli něco 
pro svůj kraj udělat. Složili se na Zlatou lyži a 
závod založili v roce 1934 jako závod sdružený 
– skok a běh. Zlatá lyže byla úspěšná. Pak ale 
přišel protektorát.

Jak německá okupace ovlivnila lyžování na 
Novoměstsku?
Velmi výrazně. Naše pohoří anektovala Velko-
německá říše. Jediné kopce, které tedy našemu 
státu k lyžování zbyly, byly ty naše novoměstské. 
Zdejší kraj se stal mimo Podkrkonoší (Jilemnice) 
centrem lyžařské činnosti. Po válce nastal velký 
rozmach sportu, včetně lyžování. Bohužel začát-
kem 50. let komunisté rozbili dosavadní systém 
tělovýchovy, zrušili organizace jako Sokol nebo 
Orel a další sportovní spolky. V Novém Městě 

vzniklo v novém systému pět sportovních jednot. 
Sportovci se tam ale zařazovali podle profesí, 
takže například Tatran byl pro dřevozpracující 
průmysl a lesnictví, Spartak byl pro strojíren-
ství, Slovan pro zdravotnictví, Slavie pro školy, 
Svazarm pro branné sporty a tak podobně. Bylo 
to po sovětském vzoru a byla to katastrofa. V 
Novém Městě byla například vynikající lyžařská 
štafeta, nejlepší v Československu. Běhali tam 
Karel Hlaváč (strojař), Karel Dvořák (úředník), 
Jaroslav Zajíček (zemědělec) a František Balvín 
(kovář). A ti najednou nemohli závodit spolu, 
každý musel jet ve svém oddíle za rezort. Tím 
komunisté tělovýchovu absolutně rozbili. Bylo 
to účelové. Již XI. všesokolský slet v roce 1948 
ukázal, co si sportovci myslí. Proto byla většina 
společenských organizací rozpuštěna. Tato ne-
schopná organizace naštěstí netrvala dlouho a 
založila se Jednotná dobrovolná tělovýchovná 
organizace – známý Československý svaz tělesné 
výchovy (ČSTV).

Jak to dopadlo se Zlatou lyží?
Ta naštěstí neskončila.  Zlatá lyže Českomorav-
ské vysočiny se ještě rozšířila o Memoriál Josefa 
Německého – běh na 30 km. Mimo domácích 

závodníků měla Zlatá lyže nepravidelně i za-
hraniční účast – dělnické spolky Rakouska, Itá-
lie, Švýcarska a Finska a recipročně novoměstští 
lyžaři mohli startovat v zahraničí. Po roce 1968 se 
jednotná tělovýchova rozdělila na Českou a Slo-
venskou tělovýchovnou organizaci a na jednotlivé 
federální a republikové svazy.  Důležité funkce ale 
spravoval tehdejší ÚV ČSTV.
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Anketa zastupitelů: Zlatá lyže
Hana Janů /nezávislí/

Oficiální první ročník závodu Zlaté lyže Českomoravské vysočiny se konal v roce 1934. Tehdy se jednalo o závody sdruženářů. 
Z tohoto pohledu se tedy jedná o nejstarší závody v ČR. Od roku 1957 můžeme tyto závody nazvat mezinárodními. Neustálé 
potíže s úpravou můstků způsobily, že od roku 1975 již závody ve skoku nebyly vůbec vypisovány. Od této doby se Zlatá lyže 
udělovala závodníkům v běžeckém lyžování. Postupně tyto závody získávaly mezinárodní sportovní prestiž, neboť byly součástí 
závodů Světového poháru. Na tratích kolem SKI hotelu jsme mohli vídat olympijské vítěze i mistry světa. Myslím si, že závody 
Zlatá lyže jsou nerozlučně spjaty nejen s Novým Městem, ale s celým regionem. Za posledních deset let však došlo k celkovému 
úbytku zájmu o běžecké lyžování. Důvodem byl obrovský nárůst popularity biatlonu. To, že v letošním roce jsou tyto závody 
součástí Světového poháru, může být dobrým předpokladem, aby se více dostaly do povědomí i mladší generace. Novoměstští 
členové SK a dobrovolníci jsou schopni zorganizovat a uspořádat jak závody SP v biatlonu, tak i závody v běžeckém lyžování. 
Za to jim patří obdiv a poděkování.

Dan Sokolíček /ODS/
První, co mě napadne v souvislosti s tématem, jsou jména významných aktérů počátků a zlaté éry novoměstského lyžování. Nositelé 

jmen Jílek, Mrkvička, Německý, Zajíček, Rohlík, Chroust, Musil, Balvín, Kosour, Tulis, Beneš, Kadlec, Slonek, Fousek, Daněk, Šimon, 
Honzl, Buchta, Gabriel, Kulík, Vališ, Paleček, Kopřiva, můj otec Sokol a další. A z dam například jména jako Gregorová, Heřmanská, 
Fialová. Přestože jsou dnes podmínky u SKI pro talenty a závodění nejlepší, jaké kdy byly, tak kupodivu zlatou éru nevidím. Místo 
toho si neustále stěžujeme na omezení, nenajeté tratě, finanční nároky atd. Dnes v podvečer, v pátek 15. ledna, jsem se vrátil z cesty 
od SKI na ledovec a zpět. Nad městem skoro 30 čísel krásného sněhu, a přesto stopa jen prošlapaná jako z obrázků Karla Němce. 
Neustálým stěžováním si se nikam neposuneme. Vrátit městu zlatou éru a udělat jej znovu rájem lyžařů -  to chce aktivní lyžaře 
ve vedení města, argumentačně silné, charismatické a schopné místní představitele novoměstského sportovního klubu. Jen tak 
můžeme nejlépe využít a spojit přednosti našeho města spolu s know-how světaznalých osobností českého vedení běhu na lyžích.

Pozor na exekuci
Velkým problémem je neplacení 
často nízkých dluhů za popelnice a 
pokuty. Můžou z nich být drahé exe-
kuce. Starosta pozdrží podpisy exe-
kučních příkazů, aby si lidé mohli 
dát své závazky včas do pořádku. 

Nezaplacené účty za odvoz po-
pelnice nebo pokuty za špatné 
parkování město po hříšnících 
často marně vymáhá několik let. 
Posledním krokem je potom exe-
kuce, která ale dlužnou částku 
zvýší často o tisíce korun. Dlužník totiž musí 
uhradit i náklady exekutora. Seznam dlužných 
částek nyní leží na stole starosty Michala Šmardy. 
„Čeká mě opět podpis několika set příkazů k exe-
kuci. Všechny se týkají občanů našeho města a mě 
hrozně mrzí, že by se mohli dostat do zbytečných 
problémů,“ říká Šmarda. V některých případech 
se z nezaplacené tisícikoruny částka zvýší až na 

10 tisíc korun. Město přitom 
z této částky vůbec nic nemá 
a všechny peníze jdou na účet 
exekutorovi, který částku vy-
může obstavením účtu, nebo 
zabavením majetku. Leckdy 
zbytečně. Podle starosty se 
často jedná o pouhé opo-
menutí či nepozornost. Řada 
lidí se dlouhodobě nezdržuje 
v místě trvalého bydliště, nebo 
nečte doručenky. Starosta se 
proto rozhodl k nezvyklému 

kroku. „Odložím podpis exekučních příkazů 
do poloviny února a moc prosím všechny, kteří 
mají sebemenší pochybnost o tom, jestli uhra-
dili všechny poplatky, aby zavolali na pokladnu 
městského úřadu a ověřili si, že zde nemají dluh. 
Zaplacením několika stokorun mohou předejít 
velmi vážným problémům.“ 
 -kb-

Klub seniorů z Nového Města na Moravě 
chce touto cestou poděkovat všem lékařům, 
zdravotním sestrám i ostatním zdravotníkům, 
kteří v tomto nelehkém období věnují velkou 
péči naší nejvíce ohrožené věkové skupině. 
Obdiv a díky si zaslouží i všichni zaměstnanci 
DPS, hasiči, prodavači, učitelé, řidiči veřejné 
dopravy a stovky dobrovolníků za obětavou 
práci. Ještě jednou děkujeme!
Libuše Topinková, předsedkyně organizace

Nové Město pronajímá
prostory k podnikání v objektu č. p. 123 na 
Vratislavově náměstí v Novém Městě na Mo-
ravě, jež je součástí pozemku parc. č. 182/1 
v kat. území Nové Město na Moravě, o cel-
kové 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

Tomáš Krejčí /Lepší NM/
Nové Město je na zimní lyžařské mapě známé především díky tradici běžeckého lyžování a biatlonu. Díky lyžování má město 

krásnou Vysočina Arenu. Zázemí, ve kterém mohou celoročně profesionální i amatérští sportovci aktivně sportovat. Važme si těchto 
možností, protože nejsou samozřejmostí. Arena je drahá záležitost, která potřebuje propagaci. Ať už během biatlonových závodů, 
tak i během Světového poháru v klasickém lyžování. Je škoda, že Zlatá lyže, která má více než 80letou tradici je v propagaci tak 
opomíjena. Novoměstský závod je v programu Světového poháru letos podruhé za sebou, a zasloužil by si proto mnohem kvalitnější 
podporu. Kde jsou na stránkách Vysočina Areny informace o tomto závodu? Kde je info na sociálních sítích? Přece jenom se do 
NMNM sjede špička světových lyžařů, závody budou přenášeny do mnoha zemí světa, a Nové Město tak získává nedocenitelnou 
reklamu. Reklamu, která osloví nejenom zájemce o závod, ale také reklamu na krásný sport, který se v našem městě dá aktivně 
studovat na Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami. Je zřejmé, že se letošní závody uskuteční opět bez diváků. Je 
to škoda, ale musíme se s tím smířit. Tak alespoň držme palce našim reprezentantům!
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Na Masarykově ulici bude nový kruháč
Uklidnění dopravy na Masarykově ulici. To si město 
slibuje od mnohamilionové investice. Na horní 
části ulice tak vznikne kruhový objezd. 

Jedná se o sdruženou investici Kraje Vysočina, 
Svazku kanalizací a vodovodů Žďársko a Nového 
Města. V současné chvíli je vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele, který na křižovatce s Křič-
kovou a Soškovou ulicí vybuduje nový kruhový 
objezd.  „ V této souvislosti vybudujeme také nové 
chodníky, parkovací stání, přechod pro chodce a 
nové veřejné osvětlení, “ říká Miloš Hemza z od-
dělení investic Nového Města. Drobné stavební 
úpravy se udělají také v přilehlém parčíku. 
Projekt vyplývá ze studie, kterou si město nechalo 

zpracovat před třemi lety. Jejím cílem bylo navrh-
nout řešení, které by pomohlo uklidnit dopravní 
situaci a zvýšit bezpečnost na Masarykově ulici. 
Jedná se totiž o jednu z páteřních komunikací 
města, která se dlouhodobě se potýká s hustým 
provozem. Studie do budoucna počítá celkem se 
třemi kruhovými objezdy. Jeden by měl vzniknout 
ještě na Komenského náměstí a druhý u Billy, na 
křižovatce s Brněnskou ulicí. 
Začátek letos rekonstruovaného úseku bude na 
úrovni ulic Malá a Hornická. Na Soškově ulici 
bude rekonstrukce zasahovat až do křižovatky 
s ulicí Hájkovou. Na druhé straně směrem na 
Maršovice bude končit na odbočce na ulici 
Drobného. V místě vznikne nová autobusová 

zastávka. Práce by měly začít na jaře a celková 
cena bez DPH vychází na 15 mil. Kč. Město se 
bude na investici podílet zhruba 7 mil. Kč bez 
daně.  -kb-

Zlatá lyže ...
                                                   Pokračování ze strany 1

Svaz lyžařů České republiky, běžecký úsek, kde 
jsem byl předsedou, nárokoval pro Čechy mezi-
národní závod. Byl to složitý proces. Mezinárodní 
závody byly organizovány jednotně pod vedením 
centra a byly konzultovány se sportovní politikou 
socialistického tábora. Jednou za rok se sešly 
komise jednotlivých států a určily si kvóty výjez-
dů na západ a do soc. zemí. Pořadatel, který se 
do systému probojoval, měl potom připravené 
finanční krytí, zajištěná víza a podpory. Jako 
předseda běžeckého úseku Svazu lyžařů ČR jsem 
každý rok žádal o zařazení Zlaté lyže do mezi-
národního programu. Podařilo se to až v roce 
1972, kdy jsem po poučení z krizového vývoje, 
jako většina, „byl odejít“ z českého svazu a byla 
mně nabídnuta funkce v mezinárodní komisi fe-
derálního svazu lyžařů. Pod svícnem největší tma. 
Tam jsem zůstal jako člen až do roku 1990. Po 
uvedení do kalendáře FIS jsme získali termín pro 
československé běžecké turné – Zlatá lyže a Bez-
roukův memoriál ve Zvolenu.  A v sezoně 1980 
– 81 byl potvrzen v Novém Městě Světový pohár 
v běhu žen, a to ve spolupráci s Klingenthalem 
v bývalém NDR.

Co bylo pro pořadatele na Novém Městě za-
jímavého?
Byly tady vynikající podmínky. Velmi pracovití a 
skromní lidé, kteří se dovedli domluvit a nestavět 
si zbytečně hlavu. Panoval tu tvůrčí smír. Závody 
jako takové byly organizovány v Praze. Už v dubnu 
jsme po schůzi socialistických zemí znali počty 
pozvaných účastníků z lidově demokratických 
států a domluvené počty z kapitalistických států. 
Mezinárodní komise připravila finanční plán celé 
akce.  Pozvánky byly připraveny tak pro 22 až 
25 států. Byly pro každou zemi jiné – dle dohod. 

Tehdy neexistovaly kopírky, pozvánky byly psány 
jednotlivě v 5 kopiích na psacích strojích. Tyto 
pozvánky odešly na ministerstvo zahraničí a to je 
rozeslalo na jednotlivá naše velvyslanectví, kam 
na podzim přišly zahraniční svazy a na základě 
těchto pozvání dostaly bezplatná víza. Ubytování 
se připravovalo dohodou ČSTV – ROH – pro 
hotely Medlov, Sykovec a Milovy. To jen pro před-
stavu, jak to tehdy bylo kostrbaté a složité. Mělo 

to ale výhodu. Když jste absolvovali celý proces, 
měli jste jistotu, že máte akci finančně v korunách 
i valutách zajištěnou. Televizní práva zajišťovala 
Československá televize. Jednání s FIS zajišťovala 
mezinárodní komise.
Nové Město pak závod připravilo technicky – tra-
tě, rozhodčí. První důležitou osobou byl Ing. Petr 
Pěňáz, náš finančník. On dostal peníze na závod, 
musel s nimi vyjít a musel je také vyúčtovat. A 
dělal to skvěle. Ředitel závodu, převážně Zdeněk 
Gabriel, disponoval akceschopným sborem roz-
hodčích. Petr Honzl a Ing. Miroslav Lamplot měli 
pod palcem tratě a techniku. Minusem Nového 
Města ale byla jazyková bariéra. Bylo tu jen pár 
lidí, kteří mluvili německy. Sehnal jsem ale partu 
profesionálních tlumočníků z brněnského ve-
letrhu a ti nám jezdili vypomáhat. Brali to jako 
zpestření své činnosti a byli výborní.

Jaký byl v té době o závody zájem?
Obrovský. Byla tady vždy spousta lidí. Zlatá lyže 
měla význam pro celé Československo. Přijížděly 
sem autobusy plné lidí, kteří chtěli vidět tehdejší 
hvězdy. 

Jak se závod změnil po revoluci? 
Po roce 89 se to změnilo radikálně, jako celá 
země. Závody samozřejmě pokračovaly a Nové 
Město mělo výhodu v tom, že tu byla dobrá par-
ta lidí. Taková nebyla v Jilemnici, v Harrachově 
ani na Šumavě. Letos se opět jede Světový po-
hár, a to je nejlepším důkazem toho, že odkaz 
závodu přetrval. Nepřežily ale Světové poháry 
v Klingenthalu, Petrohradě, Moskvě, bulharském 
Velingradu a běloruském Raubiči.

Jak tedy vnímají lidé Zlatou lyži dnes?
Závodníci a zahraniční účastníci jej vnímají jako 
velmi dobře připravený standardní závod. Jsou 
tu dobré podmínky pro přípravu lyží, skvělé zá-
zemí. Na velmi dobré úrovni jsou také profily 
novoměstských tratí. Každá výprava tu má už své 
tradiční zázemí. Vysočina Arena patří ke světové 
špičce.

Jak si vede běh na lyžích v konkurenci s biat-
lonem?
Samozřejmě že Zlatá lyže se trochu dostala do 
stínu biatlonu, který prožívá světový boom, dobře 
režírovaný a podporovaný médii. Biatlon se vy-
rovnal s dopingem, je akční. Je to dnes móda a zá-
vodníci a servis jsou maximálně vytíženi. Někdy 
méně znamená více. Zvlášť, když se našim tolik 
nedaří. Pozitivní je, že pozice běžeckého lyžování 
se opět viditelně zlepšuje. Výsledky našich na 
Tour de Ski byly vynikající. Tak se na naše na 
„zlatce“ těšíme. A hlavně, Zlatá lyže má v Novém 
Městě opravdu dlouhou tradici. Ten závod a Nové 
Město spolu prošly desetiletími a patří k sobě.

 -kb-

Místo budoucího kruhového objezdu

Zleva Petr Honzl, člen CC FIS Ladislav Slonek, 
ředitel CC FIS Bengt Eric Bengtsson. 90. léta.
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Jak se učí distančně v Novém Městě?
Rozhovor s ředitelem I. ZŠ Otto 
Ondráčkem

Můžete vysvětlit, co vše si pod pojmem 
distanční vzdělávání můžeme představit a ja-
kým způsobem může probíhat?
Vzdělávání distančním způsobem může probíhat 
formou on-line či off-line výuky. Pojmem on-
line výuka je obecně označován takový způsob 
vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla 
prostřednictvím internetu a je podporován nej-
různějšími digitálními technologiemi a softwa-
rovými nástroji. Zde rozlišujeme synchronní a 
asynchronní on-line výuku. Každá forma výuky 
má jasně daná pravidla. Pojmem off-line výuka 
je označován takový způsob vzdělávání na dálku, 
který neprobíhá přes internet a k realizaci nepo-
třebuje ve větší míře digitální technologie. Nej-
častěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z 
učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. 

Jaký je rozdíl mezi synchronní a asynchronní 
on-line výukou?
Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky 
zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační 
platformy v reálném čase.  Takovýto způsob výu-
ky může žáky motivovat k učení, ale je náročnější 
v rámci přizpůsobování obsahu, způsobu i tempa 
konkrétním žákům. Tento způsob však také kla-
de nároky na technické vybavení účastníků, na 
kvalitu internetového připojení a v neposlední 
řadě na časovou flexibilitu žáků a jejich rodin. 
Synchronní výuka by neměla přesáhnout tři vy-
učovací hodiny za sebou. Vyšší počet hodin není 
z hygienických důvodů vhodný, navíc klesá u žáků 
schopnost udržet pozornost. Při asynchronní 
výuce žáci pracují ve svém zvoleném čase a vlast-
ním tempem na zadaných úkolech, společně se 
však nepotkají. Využívány pro tento druh práce 
mohou být nejrůznější platformy, školské portály, 
aplikace, YouTube apod. Účastníci na zadaných 
úkolech pracují dle svých časových možností a 
domluveným způsobem, ve stanoveném termínu 
vypracované zadání odevzdávají. Zadávání může 
probíhat každý den, ale také např. na týden do-
předu. Asynchronní on-line výuka je vhodná tam, 
kde není možné zabezpečit všem účastníkům 
stejné podmínky.

Který z těchto on-line způsobů výuky byste 
upřednostnil?
Obě formy on-line výuky mají své klady i zápory. 
Domnívám se, že nejlepším řešením je vyváženě 
zkombinovat oba dva způsoby a vždy přihlédnout 
ke složení a možnostem žáků v jednotlivých tří-
dách. Jsem rád, že i na 1. stupni se nám daří do 
distančního vzdělávání postupně začleňovat větší 

počet synchronních on-line hodin. 

Jak distanční výuku zvládáte u vás ve škole?
Už na začátku distančního vzdělávání jsme se 
ve škole shodli, že on-line výuka bude probí-
hat v programu Office 365 v aplikaci TEAMS, 
prostřednictvím e-mailu, mobilních aplikací 
apod. Domnívám se, že je to obrovské plus pro 
děti i rodiče, že všechny vzdělávací činnosti dělají 
v jedné aplikaci a že nemusí složitě vyhledávat 
úkoly a učit se pracovat v různých dalších vzdě-
lávacích platformách. Na základě připomínek 
rodičů i našich poznatků stávající nastavené výu-
kové formy vyhodnocujeme, upravujeme a rozši-
řujeme. Myslím, že v současné době se nám daří 
zvládat distanční výuku ke spokojenosti většiny 
žáků i jejich rodičů. 

Školní rok začal optimisticky. Děti se po 
prázdninách vrátily do škol. Ta situace ale 
netrvala dlouho a děti nakonec strávily většinu 
pololetí doma. To musí být náročné nejen pro 
ně, ale také pro učitele.
To máte naprostou pravdu. Tento stav není dobrý 
pro nikoho – ani pro učitele, ani pro žáky, ani pro 
rodiče. Všichni jsou už hodně unaveni. Musíme si 
také na rovinu říci, že distanční výuka v žádném 
případě zcela nenahradí prezenční. Stejně jako 
není rolí rodičů probírat s dětmi látku, vysvět-
lovat učivo, opravovat úkoly. Je však důležité, aby 
existovala zpětná vazba mezi učiteli, žáky i rodiči. 
Zejména u těch nejmladších je úzká spolupráce 
všech zainteresovaných velmi důležitá. Proto 
jsem velmi rád, že aspoň žáci 1. a 2. tříd mohou 
do školy chodit a prezenčně se vzdělávat.

Když k podzimu připočteme jaro, tak děti sko-
ro celý jeden školní rok byly doma. Jaké tohle 
bude mít dopady? 
Bude to poměrně složitá situace. Na začátku 
školního roku jsme upravili časové a tématické 
plány tak, abychom v průběhu roku zvládli v 
rámci prezenční výuky probrat stanovený rozsah 
učiva. Teď je díky distanční výuce situace jiná. Po 
skončení 1. pololetí budeme muset vyhodnotit 
stávající plány a dle potřeby je případně upravit, 
korigovat. Kromě obsahu učiva vnímám i další 
problémy, které se díky distančnímu vzdělávání u 
žáků objevily – narušily se jejich pracovní návyky, 
denní režim, sociální vztahy apod. I toto na nich 
zanechá určité stopy, ale jak rozsáhlé budou, to 
se uvidí po návratu k prezenční výuce. 

V jakých oblastech spatřujete přínos distanční-
ho vzdělávání pro žáky?
Určitě můžeme očekávat větší míru samostatnosti 
při vzdělávání, při vyhledávání zdrojů a práci s 
nimi, při využívání různých digitálních nástrojů 
podporujících porozumění učivu, jeho procvičení 

a rozvoj kompetencí v daných oblastech. 

Máte informace o tom, jak situaci vnímají ro-
diče?
Domnívám se, že většina rodičů je nyní s prů-
během distanční výuky na naší škole spokoje-
na. Samozřejmě není vše dokonalé, stále je co 
zlepšovat. Proto bych chtěl touto cestou podě-
kovat všem rodičům, kteří poskytují podporu 
při výuce nejenom svým dětem, ale i nám uči-
telům. Nikdo jsme si tuto situaci nevybrali a je 
pro nás všechny velice náročná. Nastavili jsme 
ale určitá pravidla, podle kterých se řídíme a ve 
kterých se snažíme maximálně vyjít vstříc žákům 
i rodičům, co nejvíce jim pomoci a co nejlépe na-
hradit chybějící prezenční výuku. Jsem přesvěd-
čený o tom, že každý by se rád opět vrátil nejen 
„do normálního školní života“, ale zejména do 
toho normálního osobního života, který byl ve 
společnosti před covidem. -kb-

Jak se učí na II. ZŠ, nám prozradil 
ředitel Tomáš Augustýn

 
Distanční výuka využívá mnoho různých fo-
rem, například projektové vyučování, pra-
covní listy, práci s textem, práci s učebnicí 
atd. Při organizaci distanční výuky se držíme 
manuálu Ministerstva školství, jasně říká, 
že na prvním stupni by měla být maximálně 
jedna online hodina denně, na druhém stupni 
maximálně tři. Zvláště na druhém stupni 
ministerstvo také upozorňuje, že se jedná o 
maximum, nikoliv ideál. Je potřeba také vní-
mat to, že nemůžeme ze vzdělání množstvím 
online hodin vyloučit rodiny, které nemají 
dostatečné zázemí, například dostatečně 
silný internet, nebo mají méně počítačů než 
dětí. Takových není vůbec málo.

Víme, že distanční výuka klade velké ná-
roky na samostatnost dětí, ale výsledná práce 
by měla být prací dětí. Někdy rodiče s dobrým 
úmyslem příliš dětem do školní práce zasahu-
jí a pak i kvůli tomu mají starostí nad hlavu. 
Složité je také hodnocení na vysvědčení, pro-
tože není vždy jasné, co je práce dítěte a s čím 
a jak mu bylo pomáháno. Nicméně všechny 
potíže je potřeba řešit a snažíme se o to. Rodi-
nám půjčujeme počítače, učitelé mají kromě 
online hodin vypsané i konzultační hodiny.

Rád bych poděkoval všem dětem i rodičům 
za spolupráci, popřál hodně sil a nervů, aby 
to zvládali i nadále, a přeji si, abychom se co 
nejdříve mohli vrátit k běžné výuce.

 Tomáš Augustýn
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Letošní lyžovačka na Harusáku má covidové zpoždění
Sjezdovka nad Medinem je každou zimu obsypaná 
lyžaři z širokého okolí. Letos ale byl svah  opuštěný. 
O sjezdovce i neobvyklé situaci, ve které se ocitla, 
jsme se bavili s jejím provozovatelem Karlem 
Klapačem

Jaká je historie novoměstské sjezdovky? Kdo 
ji provozoval před vámi a jak to tu vypadalo?
Sjezdovka byla v provozu pod Sportovním klubem 
od 80. let minulého století. Tehdy tady byl kotvič-
kový vlek a po roce 1990 vlek s teleskopickými 
unašeči. V té době jsem se také začal o tyto věci 
zajímat. Vznikl tady druhý vlek a před patnácti 
lety, když už zařízení začalo dosluhovat, jsme 
přivezli starší dvousedačkovou lanovku a uvedli 
do stavu, který tu vidíte teď. Kolem roku 2002 
jsem odkoupil stávající zařízení od Sportovního 
klubu a vznikla firma SKI SNOWPARK, která 
sjezdovku provozuje.

V okolí najdeme celou řadu menších sjezdovek. 
Jak obstojí Harusák v jejich konkurenci?
Myslím, že jsme nejznámější na Vysočině. A jsme 
i jeden z nejnavštěvovanějších areálů. Dbáme 
totiž na to, abychom tu měli stabilní sněhové 
podmínky. Sezona u nás trvá každoročně od 70 
do 106 dnů, alespoň to tak vychází za posledních 
15 let. Lidé tu mají jistotu technického sněhu. 

Jaká byla zatím největší investice, kterou jste 
v areálu udělali?
Kromě lanovky je to jednoznačně zasněžování. 
To máme na velice solidní úrovni. Máme velmi 
moderní sněžná děla, která jsou provozována v 
automatickém režimu. Některá jsou dělaná na 
ramenech, aby sníh padal z co největší výšky, a 

byla tak zajištěna co největší kvalita technického 
sněhu. 

Jsme uprostřed globálního oteplování, loňská 
zima nestála za moc a výhledy do budoucna 
také nejsou zrovna optimistické. Pro zimní 
sporty to nevypadá dobře, jste nervózní?
Nervózní jsme před každou zimou. Sněžná děla 
se zdokonalují, dokáží vyrábět sníh i při 1 či 2 
stupních pod nulou, a musíme proto maximálně 
využít mrazivých dnů, kterých je čím dál méně. 
Horský byznys je opravdu nejisté odvětví.

Zvlášť když tu máme covid a nesmí se lyžovat. 
To vás zrovna v situaci, kdy napadl čerstvý sníh, 
musí obzvlášť mrzet. 
Já si myslím, že pohyb na zdravém vzduchu je 
zdraví prospěšný, a pokud by se udělala dosta-
tečná bezpečnostní opatření, nevidím na ly-
žování žádné riziko. Nechápu, proč nás nechali 
tak dlouho zavřené. Je to pro nás už skutečně 
existenčně ohrožující. 

Musel jste si vzít půjčku? 
To zatím ne, ale uvidíme, jak to bude dál. Teď mi 
začaly chodit faktury a jenom faktura za elektři-
nu je více než půl milionu. Mrzí mě arogance 
některých spoluobčanů, kteří nám na sjezdovku 
i přes jasně viditelný zákaz vstupu chodí. Na 
našem technickém sněhu venčí své psí miláčky, 
pošlapou ho, sáňkují. Nechávají tady odpadky, 
rozbité boby. Lidi k tomu přistupují jako k ně-
jakému socialistickému zařízení, ale že to stálo 
spoustu peněz a námahy někoho jiného, to si 
neuvědomují. Sjezdovka navíc není v tuto chvíli 
bezpečná, jsou tu sněžná děla, zábradlí. Když se 
tady někomu něco stane, zodpovídáme za to my. 

Když si tu povídáme, je na vrcholu sjezdovky 
vidět, že rolby už začaly pracovat. 
Ano. Doufám, že až budou čtenáři číst náš roz-
hovor, bude už sjezdovka v provozu. Spustit 
bychom ji měli 22. ledna.  -kb-

Přijímačky 
na gymnázium
Gymnázium v Novém Městě plánuje otevřít jednu 
třídu všeobecného osmiletého studia, jednu třídu 
všeobecné čtyřletého studia a jednu třídu spor-
tovního studia.
Pro žáky, kteří u nás podají přihlášku, chystá-
me přípravné kurzy na jednotné testy Cermatu 
z Čj a Ma. Harmonogram přípravných kurzů 
pro páťáky i deváťáky bude zveřejněn na našich 
webových stránkách do konce února. Tyto kurzy 
proběhnou v březnu buď s osobní účastí uchazečů 
u nás ve škole, nebo distančním způsobem po-
mocí programu Teams, který běžně používáme 
ke každodenní distanční výuce. Všichni uchazeči 
obdrží odkaz pro připojení na e-mail, který uve-
dou na své přihlášce.

A co vás bude od září na našem gymnáziu čekat? 
Rodinné prostředí, přátelská atmosféra, moderní 
vybavení, nově zrekonstruované odborné učebny, 
ale také kurzy, výlety, exkurze, besedy, kroužky 
a řada dalších zajímavostí. Chcete-li zjistit více, 
vyhledejte tyto odkazy:

 https://www.gynome.cz/ 
https://www.facebook.com/gynome/ 
https://www.instagram.com/gynome_official/ 
https://www.youtube.com/channel/UCJ-
BBFR41aTmU88MbiJNpilw/playlists  
 Jiří Maděra, ředitel 
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Tři králové se letos přestěhovali na internet
Tři krále jsme letos v ulicích Nového Města nepo-
tkali. Peníze na charitu lze poslat přes internet.

Každý, kdo chtěl přispět do virtuální kasičky, 
mohl poslat peníze na sbírkový účet či pomocí on-
line kasičky na stránkách Ždárské charity. Reálná 
kasička také byla k dispozici v novoměstském 
informačním centru. 
Organizátoři doufají, že lidé na každoroční tra-
dici nezapomněli a do sbírky přispějí. Ta letošní 
je totiž pro charitu důležitější než kdy dříve. 
„Rok 2021 je pro nás velkou neznámou. Trochu 
s obavou sleduji připravované změny v daňovém 
systému, na které se stejnou obavou reagují obce 
i kraj, které jsou našimi podporovateli. Už nyní 
máme zprávy, že objem financí určený pro naše 
služby bude v příštím roce i z  těchto důvodů 
omezený,“ říká ředitelka Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou Jana Zelená. V loňském roce šel 
výtěžek na podporu terénních služeb. „Díky 
Tříkrálové sbírce můžeme auta nakoupit, a tak 

vytvořit podmínky pro poskytování služeb lidem, 
kteří je potřebují a žijí v domácím prostředí po 
celém žďárském okrese. V letošním roce tříkrá-
lové peníze pomohly také s řešením mimořádné 
situace v období nouzového stavu spojené s pan-
demií covid-19. Dále částečně podpořily rozsáh-
lý projekt realizace zvedacího systému v našem 
stacionáři pro pohodlnější přesuny našich imo-
bilních uživatelů a podpořily též dobrovolnické 
centrum, které se významně zapojilo do pomoci 
v období nouzového stavu. Výtěžek Tříkrálové 
sbírky je pro nás velmi důležitý, protože pomáhá 
právě tam, kde finance nejvíce chybí anebo se 
obtížně získávají,“ dodává Jana Zelená. 
I když svátek Tří králů je dávno za námi, při-
spět do virtuální Tříkrálové sbírky je možné i 
nyní. Internetová kasička je totiž stále otevřená. 
Letošní Tříkrálovou sbírku a projekty žďárské 
Charity můžete prostřednictvím online kasičky 
podpořit až do 30. dubna 2021, a to prostřednic-
tvím webových stránek www.trikralovasbirka.

cz. Nezapomeňte zde uvést název obce, místní 
charity nebo PSČ. Jedině tak vaše finance podpoří 
projekty pro lidi v nouzi našeho regionu. -kb-

Poděkování
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli 
na péči o moji manželku Mirku Haukovou 
v posledních letech jejího života a zejména 
během posledního roku. Je to onkologie v čele 
s prim. Strížem. Můj dík patří všem, kteří zde 
pracují. Kromě obdivuhodné profesionality 
nás povzbuzoval lidský přístup všech a také 
velká empatie, která byla cítit při všech kont-
rolách. Dále bych poděkoval chirurgii 1 – panu 
doktoru Tonarovi, všem sestřičkám a zejména 
paní Vrbecké, která se nám hodně věnovala a 
přinášela nám klid i odvahu. Nemohu opo-
menout ani personál chirurgické JIP v čele 
s Dr. Jenerálem. Jeho vstřícnost a ochota nám 
dodávala jistotu ve chvílích, kdy jsme potře-
bovali pomoc. Jmenoval bych také Dr. Zítku se 
sestřičkou, který kromě perfektní péče přinášel 

optimismus a pozitivní prostředí. Ve všem nám 
také vycházeli vstříc na RTG oddělení v čele 
s prim. Slámovou. Musím poděkovat též Dr. 
Koukalové na neurologii. Oba jsme též využili 
péče na odd. ARO, resp. “Urgentu“. Všichni 
byli skvělí, s hlubokým lidským přístupem. U 
prim. Macha to nebylo zdaleka poprvé, kdy po-
skytoval služby daleko za hranicí povinností. 
Musím vzpomenout i pomocnici, která při-
šla uklízet, když jsem dostával infuze – když 
přišla, na všechny se mile usmála, pečlivě 
uklidila, ještě se omlouvala, že obtěžuje, a 
s úsměvem odešla. Její jméno neznám, měla 
však ukrajinský přízvuk.
Jestli jsem na někoho zapomněl, prosím o od-
puštění. Ještě jednou všem děkuji, nezapo-
menu na to.   J. Hauk

Chtěla bych poděkovat MUDr. Petru Kozárovi 
a všem z týmu novoměstské nemocnice, kteří 
se s maximálním nasazením podíleli na sna-
ze o záchranu života mého manžela, MUDr. 
Juraje Sekory. 
I když bohužel manžel svůj boj s COVIDEM 
prohrál, vím, že pro něj udělali vše, co bylo v 
jejich silách.
A proto všem zdravotníkům vyslovuji velkou 
úctu, pokoru a poděkování za jejich každo-

denní hrdinské úsilí v této nelehké době.
Současně děkuji MUDr. Dagmar Bartošíkové 
a zdravotní sestře Heleně Divišové za jejich 
aktivní pomoc při zajištění péče o pacienty 
mého manžela.
Děkuji také všem za nesčetné množství projevů 
účasti, slov útěchy a podpory.

  S úctou Eva Sekorová a zarmoucená rodina

Městská policie informuje

V nočních hodinách dne 5.12. bylo strážníkům 
oznámeno, že v jednom z bytů na  ul. Žďárská do-
chází k rušení nočního klidu. Po příjezdu na místo 
bylo zjištěno, že zde probíhá oslava. Přítomní byli 
upozorněni na rušení nočního klidu a vyzváni, 
aby se ztišili a oslavu ukončili, což učinili.
Dne 16.12. bylo oznámeno na MP, že na Vrati-
slavově náměstí leží na lavičce muž. Hlídka na 
místě zjistila, že se jedná o silně podnapilého 
muže, který nekomunikuje a není schopen samo-
statné chůze. Muž byl převezen do Protialkoholní 
záchytné stanice v Jihlavě.
Dne 18.12. se dostavil na služebnu MP občan 
NMNM, který hlídce předal nalezený mobilní 
telefon. Strážníkům se následně podařilo zjistit 
jeho majitele, kterému byl telefon vrácen. 
Dne 20.12. řešili strážníci opět rušení nočního 
klidu. V tomto případě se hluk ozýval z bytu na 
ul. Masarykova, kde měl uživatel bytu puštěnou 
hlasitou hudbu. Po upozornění od hlídky hudbu 
vypnul, a věc tak mohla být vyřešena na místě.
Dne 23.12. majitel lesa oznámil strážníkům, že 
zde přistihl muže při krádeži dřeva. Na místě bylo 
zjištěno, že způsobená škoda činní cca 100 Kč, 
kterou pachatel uhradil.
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.
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Novoměstsko ve fotografiích: Úprava tratí a svahů
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Soutěž Zlatá lyže
Literárně výtvarná soutěž pro všechny věkové 
kategorie se jmenuje Zlatá lyže na papíře. 
Koná se do 15. února.
Soutěž vznikla u příležitosti 135. let výročí 
narození zakaldatele závodu Josefa Jílka.
Pokud se chcete zapojit, tak napište básnič-
ku, nebo nakreslete obrázek na formát A4. 
Svoji práce doneste či pošlete na Městský 
úřad. Nejhezčí z nich budou předány zá-
vodníkům na SP Zlatá lyže a těšit se můžete 
i na hezké ceny. 
Kontaktní osoba je Aneta Linková
aneta.linkova@meu.nmnm.cz

Závody Zlaté lyže ve Vysočina Areně 
Do Světového poháru v běžeckém lyžování se vra-
cí také česká zastávka. V termínu 20. – 21. února 
se uskuteční závody Zlaté lyže ve Vysočina Areně. 
A na jaký program se můžeme těšit? V sobotu 
se jak v ženské, tak mužské kategorii pojedou 
závody ve sprintu. Dopoledne se uskuteční kva-
lifikace, finále je plánováno na podvečer. V neděli 
závodníci poměří své síly v závodech volnou tech-
nikou. Závod mužů na 15 km odstartuje v 11:00, 
ženy se na trať dlouhou 10 km postaví ve14:10. 
Na startu nebude chybět česká reprezentace v 
čele s Kateřinou Razýmovou, která i v letošní se-
zoně předvádí špičkové výkony. Závodnímu poli 
přitom dominuje ruská reprezentace, zejména 
pak její lyžaři.   -mah-

Školu bojových umění 
pandemie nezastaví

Ge-Baek Hosin Sool je největší školou bojových 
umění v České republice. Pod její hlavičkou pro-
bíhají také tréninky v našem městě. Svůj provoz 
přitom nezastavila ani v obtížném období, které 
poznamenalo několik vln koronavirové pande-
mie. Jako účinný nástroj, jak bojovat proti ne-
přízni osudu, se totiž ukázaly videolekce a on-
line tréninky. Probíhaly také soukromé lekce. 
Opatření ovšem citelně zasáhla do příprav ME v 
bojových uměních, které se mělo v květnu 2020 
konat Praze. Po několika náhradních termínech 
bylo totiž odpískáno.  -nik-, -mah-

Stejná sestava jako na podzim
Během zimní přestávky 

nedošlo v kabině Vrchoviny k 
průvanu. Tím pádem na jaře 
bude o body bojovat osvěd-
čený kádr. Změny jsou tak 
minimální, což v případě novo-
městského mančaftu nebývalo 
zvykem. „V tuto chvíli čekáme 
na rozhodnutí druholigové-
ho Blanska, zda u nás nechá 
pokračovat dvojici Tomáš Feik 
a Jiří Tulajdan,“ poznamenal 
domácí trenér Richard Zeman. 
Na odchodu je tak v tuto chvíli 
pouze levý bek Jakub Vašíček. Co se týče nových 
posil, tak v jednání je příchod nového gólmana a 

po roční pauze se vrací obránce Marek Svoboda. 
 -mah- 

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Program březnových 
závodů SP v biatlonu 
Blíží se jeden ze sportovních vrcholů v le-
tošním roce. V březnových termínech bude 
Nové Město hned dvakrát po sobě hostit zá-
vody SP v biatlonu. První se pojedou v ter-
mínu od 4. do 7. března, druhé pak od 11. 
do 14. března. A na jakou porci závodů se 
můžeme těšit? Ve čtvrtek 4. března se pojede 
štafeta žen, o den později pak štafeta mužů. 
Sobotní představení bude patřit závodům 
ve sprintu a první svěťák ve Vysočina Areně 
uzavřou stíhací závody. Ve čtvrtek 11. března 
se pak další díl SP rozjede závody ve sprintu 
mužů, o den později se pak ve stejném závodě 
představí ženy. Na sobotu jsou naplánovány 
stíhací závody a tečku za přehlídkou světové-
ho biatlonu udělají nedělní závody smíšených 
štafet.   -mah-

MČR v běžeckém lyžování 
Od pátku 22. do neděle 24. ledna se ve Vyso-

čina Areně uskutečnilo MČR v běhu na lyžích, a 
to v seniorských, juniorských i dorosteneckých 
kategoriích. Pořádalo se přitom v rámci výjimky, 
kterou obdržel Svaz lyžařů. S tím byla spojena 
také četná omezení. Každý účastník se musel 
prokázat negativním testem na koronavirus, 
vstup do areálu byl umožněn jen 400 osobám, 
s čímž bylo spojeno také omezení počtu členů 
realizačních týmů. K tomu se každému u vstupu 
měřila tělesná teplota. Co se týče programu, v 
pátek se běžely klasické sprinty. V sobotu se usku-
tečnily distanční závody s intervalovým startem 
klasickou technikou a v neděli byly na programu 
distanční závody volně s hromadným startem. 
Bojovalo se přitom nejen o mistrovské tituly, ale 
také o nominaci na mistrovství světa juniorů a 
kategorii do 23 let. O výsledcích budeme infor-
movat v březnovém vydání Novoměstska. -mah-

Fotbalisté se připravují dle možností, 
každý zvlášť 
Do zimní přípravy naskočili novoměstští fotba-
listé. V mnoha směrech je mimořádná, což platí 
také o mimořádných opatřeních, která si žádá ko-
ronavirová pandemie. Fotbalisté to však neberou 
jako prohru. „Nemá cenu si stěžovat,“ uvedl pro 
Žďárský deník kouč Vrchoviny Richard Zeman. 
Stěžejní dle jeho slov tak je a dle všeho také na-
dále bude individuální příprava. „Individuální 
plány dostali všichni hráči už před vánočními 
svátky, takže věděli, co mají dělat,“ zmínil Ze-

man. „Už během svátků měl každý hráč ab-
solvovat tři kondiční tréninky. Pokud se nouzový 
stav prodlouží, což je možné, budeme na to dále 
reagovat.“ Nejistý byl také osud domluvených 
přípravných utkání. Vrchovina měla otestovat 
síly proti celkům z Havlíčkova Brodu, Břeclavi, 
Jihlavy, Ždírce a Žďáru nad Sázavou. Do prvního 
jarního zápasu by pak měla nastoupit v sobotu 
20. února proti týmu ze Znojma. 
  -mah-

Florbalisté makají  
i během pauzy
Novoměstští florbalisté se v lednu určitě nenudili. 
Těm nejmenším pravidelně vymýšlí hry a soutěže 
Radim Lempera. Udržují si tím nejen fyzičku, 
ale také partu. S vymýšlením úkolů pro žáky a 
dorostence pomáhá Radimovi Tomáš Mrázek. 
Společně se vsadili, kdo uběhne v průběhu ledna 
více kilometrů. Jsme zvědaví, jak to dopadne, 
protože proti 2 trenérům stojí 25 hráčů. Dalším 
společným úkolem je pak trénování přesné muš-
ky. Slouží k tomu cyklo láhev, kterou je třeba 
sestřelit ze tří metrů. Počítá se přitom čas, za 
který hráči sestřelí láhev celkem 20krát po sobě. 
Trenéři přitom střílejí ze vzdálenosti pěti metrů. 
K tomu si část týmu zahrála venku hokej, někteří 
také vyrazili běžky. Všichni se přitom nemohou 
dočkat, až se naplno rozjedou všechny soutěže. 
 -mah-, -tom-

Finiš roku v podání  
Radka Jaroše 

Člověk míní, život mění. Toto pořekadlo platilo 
také pro českého horolezce a novoměstského 
rodáka Radka Jaroše. 

Vánoce totiž chtěl oslavit výstupem na nejvyš-
ší horu Nového Zélandu, kterou je 3 724 met-
rů vysoký Mount Cook. Pandemie koronaviru 
však zasáhla i do jeho plánů, a tak si Štědrý den 
zpříjemnil výstupem na Čtyři palice. A zatímco v 
předešlých letech strávil příchod Nového roku v 
Antarktidě, Africe či naposledy v Jižní Americe, 
letos se 1. ledna probudil ve své posteli. 

To mu však neubralo na dobré náladě a všem 
popřál do roku 2021 pozitivní náladu, negativní 
testy a nadhled na dění okolo nás.  

 -mah-

Běžecká výzva zná vítěze
V listopadu vyhlásil novoměstský atletický oddíl 
výzvu k vyběhnutí na trati od evangelického hřbi-
tova na vrchol ke Třem křížům. V hlavní mužské 
kategorii zvítězil Petr Zimola, v ženské kategorii 
dominovala Monika Tomanová. Nejčastějšími 
účastníky byli Tomáš Mrázek, Petr Nepustil a 
Kateřina Nepustilová. Nejmladším účastníkem 
se stal Filip Houdek, který výzvu absolvoval v 
kočárku. Všech 70 účastníků obdrželo diplom, 
sladkou odměnu a poukázku do Městských lázní. 
 
 -hub-, -mah- 
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 10. 12. Ondřej Nechvátal
 29. 12. Adriana Koláčková
 29. 12. Anna Navrátilová
 6. 1. Julie Pařilová
jubilanti
 3. 2. Rudolf Procházka 75 let
 6. 2. Jiřina Srnská 95 let 
 7. 2. Milada Kaštánková 91 let 
 9. 2. Marta Nejedlá 89 let 
 13. 2. Miluška Bukáčková 99 let 
 15. 2. Bohuslava Fialová 75 let 
 15. 2. Jindřich Tatíček 93 let 
 16. 2. Marie Kočíková 88 let 
 16. 2. Bohumil Kyšperský 97 let 
 16. 2. Ita Pokorná 80 let 
 18. 2. Marie Martincová 87 let 
 21. 2. Jindřich Böhm 85 let 
 22. 2. Jarmila Prášilová 75 let 
 23. 2. František Procházka 92 let 
 23. 2. Jaroslav Sláma 87 let 
 24. 2. Alena Albrechtová 87 let
úmrtí
 16. 12. Zdeněk Kočík (NMnM, 1944)
 17. 12. František Starý (NMnM, 1943)
 17. 12. Zdeněk Procházka (Jiříkovice, 1955)
 18. 12. Josef Markvart (NMnM, 1932)
 25. 12. Josefa Nejedlá (Nová Ves, 1927)
 27. 12. Bohumil Hyčka (Bobrová, 1954)
 31. 12. Marie Bartoňová (NMnM, 1945)
 2. 1. František Bratránek (Jámy, 1956)
 4. 1. Ludmila Havlíková (NMnM, 1935)
 4. 1. Miloš Dvořák (Odranec, 1940)
 5. 1. Miroslav Dostál (Zubří, 1948)
 6. 1. Miluše Mayerová (NMnM, 1954)
 6. 1. Jaroslava Burešová (NMnM, 1938)
 9. 1. Josef Veselý (NMnM, 1938)
 9. 1. Ing. Jaromír Němec (NMnM, 1945)
 9. 1. Olga Kosařová (NMnM, 1953)
 10. 1. Jan Formánek (NMnM, 1929)
 10. 1. Marta Buřvalová (Sněžné, 1933)
 10. 1. MUDr. Juraj Sekora (NMnM, 1956)
 11. 1. Eva Slámová (Fryšava, 1953)
 13. 1. Miroslav Německý (NMnM, 1945)
 13. 1. Josef Pohanka (Nová Ves, 1940)

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně kromě pondělí  
9:00 – 17:00 a státních svátků, 
případně dle vládního nařízení.

PROBÍHAJÍCÍ a NOVÉ VÝSTAVY:
NA HOUBY! 
(25. 2. – 25. 4. 2021)
Výstava čtyř umělkyň - Marie Ladrové, 
Jitky Chrištofové, Markéty Wagnerové a 
Nikol Strobachové se bude zabývat analo-
gicky přírodním prostorem (lesem) a jeho 
nitrem, jako člověkem a jeho nitrem. Hou-
by se ukazují jen těm, kteří jsou připraveni 
je vidět. Když houby nerostou, nevidíme je, 
neznamená to, že tu nejsou, dokážou  neu-
věřitelně měnit formu a jsou skryty všude. 
„Houbařská výstava“ by měla evokovat kri-
tický stav, kterým les (i člověk) prochází. 

Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy 
(výstava prodloužena), také ON-LINE
Když byla v roce 1970 založena Chráněná 
krajinná oblast Žďárské vrchy, aby zajistila 
přetrvání krajiny jedinečného souladu ho-
rácké architektury s přírodou vrchovinných 
hřbetů a skalisek, rozdělených údolími řek, 
odehrálo se slavnostní vyhlášení této události 
v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. 
Jedním z iniciátorů vzniku CHKO byl teh-
dejší ředitel Horácké galerie a muzea v Novém 
Městě na Moravě JUDr. Mirko Rosenbaum. 
Pro veřejnost byla v galerii připravena roz-
sáhlá výstava, jejímž úkolem bylo přesvědčit 
a získat podporu veřejnosti k ochraně krajiny 
a její přírody, v níž žijí. Na podnět dalšího 
ředitele Horácké galerie PhDr. Josefa Chalupy 
byly v průběhu roku 2019 a 2020 postupně 
připravovány podklady pro výstavu k příleži-
tosti padesátiletého výročí založení. Stalo se 
tak rovněž díky probíhajícímu projektu, pod-
pořenému Technologickou agenturou ČR, ve 
spolupráci s dalšími institucemi, včetně Ho-
rácké galerie a Správy CHKO Žďárské vrchy. 
Výstava i projekt sám se věnuje hodnocení 
změn krajiny se zaměřením na flóru, s využi-
tím starých fotografií (většinou pohlednic). 
Na výstavě tak mají návštěvníci možnost 
vidět více než tři desítky příkladů srovnání 
staré fotografie se záběry dnešního stavu, 
doprovázené komentářem, mapou daných 
míst a detaily. 

Letem Bornovým světem
(do 28. 3. 2021)
Výstava přináší retrospektivní přehled 
grafického díla tohoto mnoha generacemi 
oblíbeného autora, doplněný o malby ze sou-
kromé sbírky. Adolf Born miloval cestování, 
jeho tvorba se nezaměřovala pouze na grafiku, 

Stomatologická pohotovost

Významná výročí

kresbu, malbu a ilustrace, ale také na animaci 
a režii. Na výstavě uvidíte barevné litografie, 
lepty, ale i akvarely. Z Krátkého filmu Praha 
je vypůjčena desítka krátkých filmů tria Born-
Macourek-Doubrava. K výstavě je vydán nový 
katalog, který najdete i na našem e-shopu za 
příjemnou cenu 299 Kč.

Pro aktuální informace sledujte webové 
stránky a Facebook Horácké galerie.

Významná výročí

6.2.2021 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
7.2.2021 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
13.2.2021 Zubní péče MUDr. Konečný
Žďárská 73, NMnM, 566 618 060
14.2.2021 Zubní péče MUDr. Konečný
Žďárská 73, NMnM, 566 618 060
20.2.2021 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
21.2.2021 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
27.2.2021 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
28.2.2021 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777

8. 2. 1941 zemřel v Kutné Hoře Emil Musil Daňkovský, 
učitel, spisovatel literatury pro mládež, 80. výro-
čí úmrtí (narozen 7. 11. 1857 v Daňkovicích)
14. 2. 1886 narodila se v Kelči Pavla Křičková-Homol-
ková, profesorka na sociální škole Vesna v Brně, 
spisovatelka, sestra básníka Petra Křičky a hu-
debního skladatele Jaroslava Křičky, 135. výročí 
narození (zemřela 10. 7. 1972 v Maršovicích)
22. 2. 1886 narodil se v Rovečném ing. Josef Jílek, 
„zakladatel“ Zlaté lyže, 135. výročí narození 
(zemřel 12. 11. 1966) v Praze
26. 2. 1906 narodil se v NMnM Josef Makovský, ar-
chitekt, bratr Vincence Makovského, navrhoval 
scénické výpravy k představením spolku Horák, 
navrhl umístění Pomníku padlým vojínům, 115. 
výročí narození (zemřel 25. 10. 1932 v NMnM)

Vzpomínky

Očím jsi odešla, v srdcích 
jsi zůstala…
Dne 22. února si připo-
meneme 10. smutné výročí 
od chvíle, kdy nás nečekaně 
opustila paní Ludmila Svo-
bodová. Dne 4. února by 
se dožila 73 let. S láskou a 
úctou vzpomínají Radka a 

Petra, dcery s rodinami a bratr Jan.

A přišla dlouhá noc… a 
po ní žádné ráno. Je to již 
9 smutných let, kdy nás 
30. ledna navždy opustil 
pan Josef Svoboda. Dne 2. 
března by se dožil 75 let. 
Stále vzpomínají Radka a 
Petra, dcery s rodinami a 
švagr Jan.
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Minibazar

Vzpomínky

Koupím garáž, lokalita Holubka. 
Tel.: 608 724 448
Sběratel koupí obrazy krajiny z Vysočiny – Jam-
bor, Blažíček, Lacina, J. Jíra, Lukášek. Plastiku 
bronz – Štursa, Zoubek 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
Prodáme ratanový nábytek: 2x křeslo, kulatý 
stolek se sklem, pěkný, 1380 Kč, světlo s lopat-
kovým ventilátorem – 980 Kč, botník, imitace 
dřeva, jako nový – 180 Kč, klece na ptáky nebo 
drobná zvířátka – 230–330 Kč, činku 40kg – 
330 Kč, lavici na posilování břicha – 250 Kč, 
matraci DORMEO 200x120x16 v dobrém stavu 
– 480 Kč, Madonu ze sádry, asi 65 cm – 650 Kč, 

vojenskou přilbu 1973, skoro novou – 230 Kč, 
dřevěný stůl na zahradu – 180 Kč, dřevěnou 
bednu 100x50x55 na visací zámek – 230 Kč, 
kuchyňský stůl 100x65 se šuflátkem, umakart – 
150 Kč. Tel.: 731 680 524
Tříčlenná rodina hledá podnájem ve 2+1 nebo 
3+1. Děkujeme za nabídky. Tel.: 737 848 002
Hledám garáž ke koupi nebo pronájmu, lokalita 
u nemocnice. Tel.: 797 721 107
Kdo našel plyšové růžové prasátko na ulici 
Wolkerova na Holubce,  prosím o vrácení. Dce-
řina nejoblíbenější hračka. Děkuji. Wolkerova 
1240, tel. 602 888 914
Prodám jablka GALA, mák modrý a kmín. Více 
informací na tel. 720 102 472.
Doučím AJ prostřednictvím internetu. Levně. 
Tel.: 720 102 472
Pronajmu nezařízený byt 1+1, 40 m2, v cent-

ru Nového Města. Přízemí, nová koupelna, vč. 
sklepa, orientace JZ. Jen dlouhodobě, kauce 
nutná. Tel.: 605 408 352
Pronajmu byt 3+1 (72 m2) u nemocnice, ul. 
Žďárská, od března 2021. Preferuji dlouhodobý 
pronájem. Cena 14 000 Kč + služby. 
Tel.: 604 939 871
Prodám březové dřevo, 4m kmeny. Možnost 
dopravy. Tel.: 731 587 714
Koupím garáž u nemocnice, ul. Pukryňova, popř. 
na ulici Dukelská. Platím hotově ihned.
Tel.: 776 272 281
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, 
Židlický, Zezula, Jícha, Kopáček, Emler, Hanych, 
Sodomka, Bukáček, Lukášek, Puchýř, Macoun, 
Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelínek, Sigmund, Bu-
beníček, Panuška, Kaván a dalších.
Tel.: 776 393 000

Uzávěrka březnového čísla je 
15. února 2021.

Dne 23. ledna uplynul šestý 
rok, kdy nás náhle opustil 
pan Josef Gabriel. 
Vzpomíná rodina.

Blahopřání
Jak smutno je bez Tebe, jak 
dlouhý je nám čas, jak rádi 
bychom Tě spatřili a slyšeli 
Tvůj hlas. Pro Tebe přestalo 
slunce hřát, ale ten, kdo Tě 
nejvíc miloval, nepřestane 
na Tebe vzpomínat. Dne 
14. února uplyne druhý 
rok, co nás navždy opusti-
la naše milovaná Zdenička 

Benová, která by letos oslavila 70. narozeniny. Kdo 
jste ji znal, zavzpomínejte s námi.

S bolestí v srdcích vzpomí-
náme na 10. výročí úmrtí 
našeho tatínka, dědečka, 
bratra a strýce pana Jiřího 
Peňáze z Nového Města na 
Moravě. Zemřel 8. února 
2011 ve věku nedožitých 
70 let. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s 

námi. Dcery s maminkou, vnoučata a sourozenci 
s rodinami

Dne 19. února uplyne osm 
let od náhlého úmrtí naší 
drahé maminky, paní Eliš-
ky Messenské. Vzpomínají 
děcka Květa a Miloš. Pro-
síme, vzpomeňte si s námi.

Krásných 66 let oslavila 
dne 31. 1. 2021 naše ba-
bička a již brzy i prababič-
ka paní Klára Pohanková z 
Nového Města na Moravě. 
Přejeme pevné zdraví, 
spokojenost i radost, 
hodně sil a klid do dalších 
let. Pohankovi a Příhodovi

Poděkování

Klub seniorů z Nového Města na Moravě chce 
touto cestou poděkovat všem lékařům, zdravotním 
sestrám i ostatním zdravotníkům, kteří v tomto 
nelehkém období věnují velkou péči naší nejvíce 
ohrožené věkové skupině. Obdiv a díky si zaslou-
ží i všichni zaměstnanci DPS, hasiči, prodavači, 
učitelé, řidiči veřejné dopravy a stovky dobrovolní-
ků za obětavou práci. Ještě jednou děkujeme!
Mgr. Libuše Topinková, předsedkyně organizace

Upřímně děkuji všem zaměstnan-
cům Novoměstských sociálních služeb
za dlouholetou péči o moji milovanou 
maminku paní Marii Bartoňovou.
Všem vám přeji to nejcennější v této ne-
lehké době a to zdraví. Děkuji O. Štěpánková

Jak těžké je hledat slova, 
aby vyjádřila smutek náš. 
Vzpomínky vracejí se znova 
a bolest nezahojí ani čas. 
Už nikdy dětem nepora-
díš, vnoučata nepohladíš, 
odešla jsi jak vánek do polí, 
jen vzpomínky a stopy Tvé 
práce zůstaly. Dne 26. led-

na uplynulo 5 let, co nás navždy opustila manželka, 
maminka paní Dagmar Lemperová. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, věnujte ji spolu s námi tichou 
vzpomínku. Stále vzpomínají manžel a děti s ro-
dinami.

Dne 28. ledna vzpomene-
me 2. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila naše 
milovaná dcera Petra On-
dráčková. S láskou vzpo-
míná rodina a přítel Lukáš.

Tvoje smrt přišla jak blesk 
z čistého nebe a nám zbyly 
jen slzy a vzpomínky na 
Tebe.  Dne 30. ledna to 
bude již 10 let, co odešel 
náš milovaný pan Franti-
šek Svoboda. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeň-

te s námi. Stále vzpomínají Jana a děti s rodinami.

Dne 13. února uplynul 
sedmý rok od úmrtí pana 
Františka Jaitnera. Všich-
ni, kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu prosím 
s námi společnou tichou 
vzpomínku. Rodina
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Spisovatelé do 
knihoven
Spisovatelé do knihoven je společný projekt 
Asociace spisovatelů, knihoven z celé České 
republiky a desítky současných autorů a autorek. 
Čtvrtý ročník projektu nabídne během deseti mě-
síců roku 2021 (leden – červen, září – prosinec) 
to nejlepší ze soudobé prózy a poezie.
Snad se situace zlepší a od března vše půjde 
podle plánu. Otevřený je i únor, o uskutečnění 
autorského čtení vás budeme průběžně infor-
movat na stránkách knihovny a na Facebooku.
https://knihovna.nmnm.cz/
21.1. Radek Štěpánek (náhradní termín 5. 5.)                                     
18.2. Viktorie Hanišová (náhradní termín)                                              
18.3. Bianca Bellová                                                                                                               
16.4. Luboš Svoboda                                                                                                          
20.5. Lidmila Kábrtová
24.6. Viktor Špaček
17.9. Anna Beata Háblová
21.10. Vratislav Kadlec
9.11. Klára Vlasáková
16.12. Sylva Fischerová
Každé autorské čtení začíná v 17:00 hodin.
Výstava – únor 2021
Zima, zima, zimička – výstava obrázků dětí z MŠ 
Nové Město na Moravě
Pokud se na výstavu z jakéhokoliv důvodu ne-
dostanete, můžete výtvarná dílka zhlédnout na 
webu https://knihovna.nmnm.cz/. Marie Šímová    

Rok divadel
Příští rok bude v Novém Městě Rokem 
divadel, a proto si připomeňme, na co 
se můžeme těšit.
 Místní akční plán (MAP) pozval 
loutkové divadlo Drak, které zahraje 
svoje slavné představení Poslední 
trik Georgese Méliése. Hru režíroval 
přední český režisér Ondřej Havelka 
(Vosto5), což je spolu s bohatou ima-
ginací divadla Drak zárukou oprav-
du nevšedního divadelního zážitku. 
Obecně prospěšná společnost Portimo 
pozvala Annu Polívkovou, která v rám-
ci benefiční akce Na jedné lodi uvede 
hru DNA.

Na scéně kulturního domu se mimo 
jiné představí klasická vztahová kome-
die z pera amerického dramatika Mi-
chaela 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 inscenace Vzhů-
ru dolů, která vypráví příběh slavné 
francouzské herečky českého půvo-
du, která se rozhodne hledat téma pro 
svůj velký comeback. V hlavních rolích 
Aneta Krejčíková, Dana Homolová a 
Milena Steinmasslová.

Husa na provázku vám přiveze diva-
delní inscenaci Vitka o skladatelce, 
dirigentce a femme fatale Vítězslavě 
Kaprálové. Inscenace režisérky Anny 
Davidové a spisovatelky Kateřiny 
Tučkové o talentu a vášních. Příběh 
o urputnosti, s níž může člověk násle-
dovat své touhy a hledat své životní 
určení. Navzdory všeobecnému oče-
kávání. Příběh o nespoutanosti, ná-
ruživosti a svobodomyslnosti – všemu 
a všem navzdory!  Tak doufejme, že 
koronavirus ustoupí a bude možné si 
užít skvělé divadlo. -kb-
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Výstava Bedřicha Rozehnala podrobněji
O výstavě v Horácké galerii jsme vás již informovali 
v minulém čísle. Nyní ale přinášíme několik zají-
mavostí z autorova života. Výstava byla prodlou-
žena do konce ledna 2021. 

Ze soukromého archivu zapůjčila dcera Eva Roze-
hnalová bezmála dvě desítky autorových drobných 
grafik, kreseb a několik maleb. Jejich nejčastějším 
námětem jsou romantické krajiny, výjevy z Nového 
zákona, dále je zde několik autoportrétů. Výtvarně 
velmi pozoruhodné jsou autorovy pokusy v abs-
traktní malbě. Náladou se blíží projevům poetis-
mu či lyrickému surrealismu Toyen nebo Šímy. V 
těchto obrazech lze rozpoznat smyšlený krajinný 
motiv nebo veselé scény z manéže.  Můžeme se jen 
dohadovat, jakým by se umělec dal směrem, kdyby 
šel za svým snem a přihlásil se v roce 1922 na 
pražskou Akademii. Historie ovšem žádná „kdy-
by“ nepřipouští. Roku 1922 se Rozehnal přihlá-
sil na České vysoké učení technické v Brně. Jeho 
profesory byli mj. Adolf Liebscher, Emil Králík, 
Jiří Kroha. Výtvarné práce Bedřicha Rozehnala 
dosvědčují, že se jednalo o mimořádně vnímavé-
ho jedince, milovníka umění a kultury. Jak také 
dosvědčují jeho kontakty: mezi jeho hosty a přátele 
patřili dirigenti Rafael Kubelík a Bohumír Liška, 
pianista Josef Páleníček, houslista Alexandr Plo-
cek a violoncellista Miloš Sádlo. Pro Kubelíkovu 

inscenaci Mozartovy Kouzelné flétny v brněnském 
Národním divadle dokonce vytvořil scénografii.
Své poetické umělecké sklony však podrobil ra-
cionální zkušenosti architekta nové architektury 
funkcionalismu. K životnímu rozhodnutí architek-
tonické specializace na zdravotnická zařízení při-
měla Bedřicha Rozehnala souhra více okolností. 
Zásadně jej ovlivnila smrt jeho první lásky, která 
zemřela na tuberkulózu ve venkovském sana-
toriu. Rozehnal za ní jezdil, a když viděl úroveň 
tehdejších zdravotnických zařízení, nebyl daleko 
rozhodnutí, že bude projektovat  nové, moderní 
nemocnice. Od roku 1928 působil v ateliéru své-
ho učitele, architekta Vladimíra Fischera, s nímž 

spolupracoval na projektu onkologické léčebny, 
Domu útěchy na Kraví hoře v Brně. Později, 
když byl projekt přesunut na Žlutý kopec, získal 
za úkol přepracování původního projektu. Tady 
se naskytla možnost studijní cesty do Francie. 
V dopise svazu architektů popisuje význam své 
zkušenosti: „Tato cesta znamenala velmi mnoho 
pro moji další architektonickou práci, poněvadž 
jsem získal nejen mnoho praktických poznatků 
návštěvou zdravotnických zařízení a speciálních 
ústavů, ale hlavně tím, že jsem měl průvodce nad 
jiné povolaného, architekta Bedřicha Feuersteina, 
kterého jsem si neobyčejně vážil a který se mne 
přátelsky ujal.
Zavedl mne do společnosti malíře J. Šímy, s nímž 
jsme prodebatovali několik krásných večerů. 
Umožnil mi osobně poznat sochaře Lipchitze 
a malíře Braquea, navštívili jsme spolu ateliéry 
architektů Perreta a Le Corbusiera. Vzhledem 
k osobním známostem architekta Feuersteina 
jsem měl možnost důkladně prostudovat tenkrát 
realisované Corbusierovy a Perretovy stavby v Pa-
říži i mimo Paříž.
Naučil mne chápat moderní architekturu v celém 
komplexu vztahů a vlivů, někdy zdánlivě zcela 
odtažitých od tvorby architekta.
Byla to cesta, která měla nesporný vliv na celou 
moji pozdější práci. Začal jsem chápat ducha 

moderní architektury a dispo-
sičně logicky myslit.“
Projektem Domu útěchy se pro-
slavil a získal možnost projek-
tovat prakticky všechna tehdejší 
zdravotnická zařízení v Brně a 
na Moravě. Okresní nemocni-
ce v Novém Městě a okresní 
nemocnice v Kyjově byly poslední 
realizované předválečné projekty, 
na nichž pracoval. Válka a také 
převrat 1948 narušily možnost 
některé další projekty realizovat. 
Mezi významné nerealizované 
projekty z tohoto období patří 
Zemská klinická nemocnice v 
Brně-Bohunicích (1948), Kli-

nická nemocnice v Bratislavě (1949). Do těch-
to let spadá také nejslavnější realizace – Dětská 
nemocnice v Brně-Černých Polích (projekt 1947–
1948, realizována pouze 1. etapa 1949–1954).  
Po převratu 1948 byla strana sociální demokra-
cie, jejímž byl členem, přidružena ke komunis-
tické straně. Bedřich Rozehnal složil stranickou 
legitimaci. To tehdy znamenalo sledování státní 
bezpečností a pozdější vykonstruovaný proces 
za údajné rozkrádání majetku v socialistickém 
vlastnictví (honorářové a daňové nesrovnalosti), 
za něž si odseděl čtyři roky nepodmíněně. V 60. 
letech byl omilostněn, a dokonce 1968 rehabi-
litován.

V roce 1968 byl Bedřichu Rozehnalovi po rehabi-
litaci vrácen profesorský titul a vrátil se na stavební 
fakultu VUT Brno, kde vedl mistrovský ateliér 
architektonické tvorby. Téhož roku mu byl udělen 
Řád práce. 1. ledna 1969 byl ustanoven ředitelem 
Ústavu tvorby životního prostředí VUT Brno. Ten-
to ústav byl v roce 1971 převeden na Univerzitu J. 
E. Purkyně a posléze roku 1973 bezdůvodně zru-
šen. Profesor Rozehnal byl penzionován. Od roku 
1973 až do své smrti prof. Rozehnal pracoval v 
projekčním oddělení Krajského ústavu národního 
zdraví v Brně. Zemřel 11. června 1984 v Brně. Pro 
Horáckou galerii a její návštěvníky je tato výstava 
jedinečnou příležitostí, jak se s prací vynikajícího 
architekta seznámit.  
 Jakub Orel Tomáš

Horácké muzeum v roce 2021

Až bude muzeum zase otevřené, chystáme 
pro vás výstavu s místními neziskovými or-
ganizacemi. V létě se můžete těšit na výstavu 
lega a na podzim bude k Roku divadel vý-
stava mapující historii ochotnického divadla 
v Novém Městě. Vánoční čas bude patřit Jose-
fu Ladovi a jeho zimním motivům. Ve vesti-
bulu by nyní měla probíhat výstava Starobylé 
krajiny Horácka, věnovaná výzkumu Ústavu 
geoniky Akademie věd, který pátral po za-
chovalých úsecích krajiny z předindustriální 
doby v blízkém okolí. Zatím ji však částečně 
nabízíme online na stránkách muzea. 
Doufáme, že se muzea brzy otevřou a na jaře 
proběhnou oblíbené tradiční akce muzea, 
jako je řemeslný jarmark nebo otevírání 
mlejnku.                                     Alice Hradilová
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Zmizelé Nové Město
100 let od narození Ing. Mirko Tulise

Úspěchy novoměstského lyžování byly pod-
loženy od svých začátků vynikající pragma-
tickou prací svých předsedů. První kroky 
Sportovního klubu vedl Ing. Karel Mrkvička, 
vynikající geometr a lyžař. Následující před-
seda Ing. Karel Hlaváč, ředitel novoměstské-
ho velkostatku, vynikal přehledem a řídící-
mi schopnostmi. Protektorát nepřinesl nic 
dobrého a poválečná doba byla poznamenána 
v roce 1948 nástupem komunistů a nástupem 
jednotné tělovýchovy. Byly zrušeny tradiční 
tělovýchovné spolky a zaveden sovětský vzor. 
Pravda, tento zmatek trval jen několik let, ale 
nově vznikající Československá tělovýchova 
ČSTV při kulhajícím hospodářství byla hlavně 
ve finanční oblasti v nesnázích. V tuto dobu 
nastupuje do vedení lyžařského oddílu Sokol 
Nové Město Ing. Mirko Tulis. Novoměšťák 
z rodiny ředitele měšťanské školy, prvního ve-
litele Obrany národa, přeživšího koncentrační 
tábor. Vychovaný v sokolských hodnotách, vy-
studovaný stavební inženýr. Zaměstnán byl 
na Silničním vývoji v NM jako stavbyvedoucí, 
později jako vedoucí pracovník. První kroky 
nového předsedy byly promyšlené. Sestavil 
univerzální organizační výbor pro lyžařské 
soutěže ze starších a zkušených funkcionářů a 
rozhodčích – Jiří Kadlec senior, Josef Štefáček, 
Ing. Jaroslav Slonek. Získal nové spolupra-
covníky z  řad nových přistěhovalých Novo-
měšťáků – Vladimír Jelínek, Alois Novotný, 
Přemysl Weigl. Nebál se pověřit funkcemi mla-
dé, bývalé závodníky – Josefa Fialu, Josefa Cí-
chu. Zvláštní skupinou byli traťaři, které vedli 
zkušený Ing. Miroslav Slonek, Slávek Hemza, 

a nanašeči můstků – František Pohanka a Jan 
Formánek.  Rozhodčích bylo okolo dvaceti, 
traťařů bylo tou dobou přes čtyřicet. Jako své-
ho sekretáře si při závodech vybral mladého 
Ludvíka Staňka, ten se podělí v Novoměstsku 
se svými vzpomínkami na Mirko Tulise sám.

Koncem 50. a začátkem 60. let minulého 
století byla lyžařská činnost v Novém Městě 
založena na dobrovolné činnosti. Je zajímavé, 
že tou dobou jsme měli velké finanční potíže, 
ale vynikající sportovní úspěchy. Dobrovolní 
trenéři dorostu Jiří Dvořák a Zdeněk Gab-
riel, od roku 1962 já jako trenér žáků, měli 

ve svých kolektivech přeborníky republiky 
v běhu i v severské kombinaci. V 1. lyžařské 
běžecké lize jsme byli vždy mezi nejlepšími.
Ing. Mirko Tulis se osobně podílel na rekon-
strukci lyžařských běžeckých tratí, která začala 
v polovině 60. let a skončila třetí etapou po 
vybudování Ski hotelu. Zajišťoval technickou 
pomoc od Silničního vývoje, hlavně u rekon-
strukce můstku na Šibenici.  Ing. Tulis navrhl 
nový profil dřevěné věže a dopadu můstku na 
Šibenici. Výstavbu nového můstku na Škro-
bárně a později získání dotací, projekt a vý-
stavbu Ski hotelu ale ponechal na starost Ja-
roslavu Boháčovi, tehdejšímu řediteli Sportu.
Těžko se dá spočítat, kolik hodin, dnů, let prožil 
ve svém tradičním lyžařském svetru a zlatým od-
znakem FIS rozhodčího při sportovní činnosti. 
Dovedl naslouchat, krátce diskutovat, domluvit 
závěr. To, co se rozhodlo, platilo. A to byl základ 
tehdejších novoměstských lyžařských úspěchů.
Ke konci vzpomínky na Ing. Mirko Tulise si 
neodpustím poznámku. V  polovině 70. let 
se uvolnilo místo vedoucího stavebního od-
dělení na novoměstské radnici. Práce u Si-
lničního vývoje byla náročná. Stavělo se po 
celé republice a Mirko na konci úspěšné ka-
riéry chtěl zvolnit a pracovat doma. Přihlá-

sil se na konkurz na radnici. Místo nedostal. 
Pro život mu byl vyměřen poměrně krátký 
čas, zemřel ve věku 58 let. Svůj život ale Ing. 
Mirko Tulis lidsky a pracovně využil vrchova-
tě a novoměstským lyžařům odevzdal velký 
díl svého umu, fandovství a píle. Děkujeme.

Ladislav Slonek

Příprava výstavby nového stadionu u Ski hotelu v roce 1974. Zleva ředitel hotelu pan Hradil, Ing. Mirko 
Tulis, autor projektu Ski hotelu Ing. arch. Jan Kruml, autor projektu stadionu Ing. Ladislav Slonek.

Trenéři v roce 1963, zleva Ludvík Kulík, Ladislav Slonek, Zdeněk Petr, Jiří Dvořák, Zdeněk Gabriel 
a Mirko Tulis
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Vzpomínka na Mirko Tulise a rozhodcovskou činnost

Proč se o této významné postavě lyžování 
v Novém Městě na Moravě nic nepíše, je dáno 
současnou situací ve Sportovním klubu. Mirko 
Tulis byl po druhé světové válce důležitý or-

ganizátor lyžování v našem městě. Přes dvacet 
let byl ředitelem Zlaté lyže, republikových mi-
strovství a přeborů, společného turné Zlaté lyže 
a Bezroukova memoriálu ze začátků přesunu 
závodů ke Ski hotelu. Já jsem se ke spolupráci 
s ním dostal náhodou, tak jak to v životě bývá. 
Ze začátku 60. let minulého století jsem hrál hokej 
a fotbal za Nové Město. Při fotbalovém utkání se 
Spartakem Jihlava jsem si zlomil obě kosti nad 
kotníkem. Tím skončila moje aktivní sportovní 
činnost. Můj otec pracoval na Silničním vývoji, 
kde byl Ing. Tulis ředitelem. Jednoho dne roku 
1962 přišel otec z práce a vyřídil vzkaz, že mám 
navštívit Ing. Tulise. Ten v tu dobu bydlel v uči-
telských domech u hřiště na kopanou. Když jsem 
tam přišel, uvítal mě větou, na kterou jsem dodnes 
nezapomněl: „Poslouchej, ty bejku pruhovanej, 
nebudeš si válet šunky a budeš bafuňařit u ly-

žování.“ Dodnes nevím, co to mělo být za zvíře. 
Pak jsem se dozvěděl podrobnosti. On totiž byl 
velmi vážně nemocen pan Mandys a Ing. Tulis 
si vybral mě jako náhradu, dělat papírovinu a 
sekretáře lyžování. Vybral si i další pracovníky 
– Zdenka Kadlece, Ludvíka Kulíka, Ladislava 
Havla, Miloše Mašteru, Viktora Beneše, Ing. 
Karla Švandu, Ing. Miroslava Lamplota, Ing. 
Kvido Palečka, Ing. Ladislava Slonka, jeho ka-
maráda Zdenka Pečínku, zvaného Poděs, a další. 
Mě okamžitě vyhnal na všelijaké kurzy, školení, 
takže jsem získal nejvyšší licenci rozhodčího 
v Československu (běhy, skoky, sjezd, apod.).
Svoji éru rozhodčího lyžování jsem začal u soko-
lovny, v sále se losovalo a v patře byla závodní 
kancelář. Pak jsme se stěhovali na atletický sta-
dion, a jak pokračovala výstavba v této lokalitě, 
tak jsme se stěhovali na stadion kopané. Zde 
Ing. Tulis zajistil dvě stavební buňky, kde byli 
rozhodčí. V rohu stadionu se vyndaly dva kusy 
plotu. Jedním rohem se vyjíždělo a druhým při-
jíždělo. Protože příjezd byl po louce u Cihelňáku, 
tak se vystoupaly dvě stezky až nahoru ke stadio-
nu. Část existuje dodnes. Ještě jedna zajímavost 
byla u těchto závodů. Poprvé se zde objevilo větší 
množství zahraničních závodníků z NDR, Polska, 
Maďarska a Bulharska. Další stěhování bylo na 
Bělisko k učilišti Chirany, zde byl ředitelem A. 
Novotný, který dlouhá léta vykonával předsedu 
pořadatelské komise u našich závodů. Následující 
stěhování vedlo na pole pod lesem (dnes tábor 
Policie Praha), zde opět Ing. Tulis zajistil stavební 
buňky. Bylo zde republikové mistrovství žactva 
a poprvé jsme závody zpracovali počítačovou 
technikou, která v té době byla zřizována Závody 
přesného strojírenství Zlín na Chiraně. Měření 
závodu bylo vysílačkami posláno na Chiranu, kde 
se vše okamžitě zpracovalo, a hotové výsledky se 
autem dovážely na závody. Poslední stěhování bylo 
již ke Ski hotelu. Tam takové zařízení jako je dnes 
nebylo. Opět se projevil organizační um Ing. Tulise 
– tři montážní buňky, kde byli rozhodčí, počtáři a 
další. Také nám Ski hotel půjčil půlku bungalovu 
(stál pod lesem u cesty), kde byla závodní kan-
celář a sekretariát závodu. Zde jsme dodnes. 
Pan Ing. Tulis opět získal další pracovníky, 

kdy se stále zlepšovala úroveň závodů. Jedním 
z mnoha byl doc. Ladislav Slonek, který se po-
dílel na budování tratí v Ochoze, které připravil 
pro homologaci FIS. Ale hlavní podíl měl ve své 
mezinárodní činnosti, kdy k  nám přidělovali 
Světové poháry. A to vše právě proto, že nás vy-
školila jedna z největších postav novoměstského 
lyžování Ing. Mirko Tulis. Čest jeho památce! 

Ludvík Staněk

V reakci na lednové Novoměstsko jsem byl 
upozorněn, že špičkový rybníkářský hokej 
žije i na Vysočině. Syn novoměstské rodačky, 
dlouholeté a stále aktivní novoměstské lyžařské 
bafuňářky Zdislavy Jandové Wurzelové, býva-
lý žďárský hokejista Petr Janda, zavítal v roce 
2018 s několika někdejšími kolegy do Kanady 
na hokejové mistrovství světa rybníkářů. Bylo 
tu 108 družstev z celého světa a borci z Vyso-
činy mistrovství vyhráli! Jako úřadující mistři 
světa byli v roce 2019 pozváni k obhajobě titulu 
a tentokrát skončili ve čtvrtfinále. V roce 2022 
se má konat dvacátý ročník mistrovství a jsou 
pozváni všichni dosavadní mistři světa v rybní-
kářském hokeji.                                      Jaromír Černý

Chvála rybníkářů 
podruhé aneb Ohlasy

Zleva Mirko Tulis, Josef Jelínek – 80 let, Jiří Be
ranovský,  foceno 8. 3. 1965

Ing. Mirko Tulis při výkladu tratí krajského přeboru 
Sokolovského závodu branné zdatnosti v roce 1956 

Dětské lyžařské závody v roce 1955 Štrbské Pleso v roce 1966, zleva Zdeněk Kadlec, 
Ing. Mirko Tulis, Ludvík Staněk, Ludvík Kulík
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I v únoru 
bez kompromisu:

k multifokálům 
kancelářské čočky                                                                         

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

Otevírací dobu si ověřte na: www.optika-petrikovi.cz

Tel. 566 615 079 a na 

1+1
Prodáváme širokou škálu sortimentu příslušenství  
pro výrobu oken a dveří

R.T. kování a.s.  
Křičkova 373
592 31  Nové Město na Moravě 
tel.: 566 652 411

Otevírací doba                      (vchod z ul. Drobného)
Po - Pá: 6:00 – 15:00

Kliky a vchodová madla
- okenní, dveřní, balkonové, kliky na špaletová okna 
- hliníkové, nerezové, mosazné
- nerezová madla všech tvarů a rozměrů

Parapety
- venkovní i vnitřní
- široká nabídka barev

Kompletní sortiment Tremco CPG
- pěny, silikony, pásky, fólie
- tmely, lepidla

Zámkové vložky
- všechny možné velikosti
- jednostranné, oboustranné, s knoflíkem

Těsnící profily
- pro eurookna a dveře
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PLOTOVÉ CENTRUM 

na Jamské ve Žïáru n.S.

e-shop:

Tel. 775 555 830

www.ploty-brany.cz

Otevøeno: po-pá 7-16 so 8-11 hod

 

Nové Město na Moravě

Biathlon 
NM
NM

WORLD CUP  NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Biathlon 
NM
NM

 ATEX  

Originál

Multifunkční šátky

Čepice 

Čelenky

Jen u nás

zakázková výroba

Trič
ka

Dresy

PINGU

NM
NM

Vytápění, chlazení, ohřev TV, větrání  od  výrobce 
Německá značka Stiebel Eltron dodává kompletní zařízení 
pro zajištění tepla a čerstvého vzduchu:   
• tepelná čerpadla různých provedení a výkonů 
   pro novostavby i stávajících domy,
• vzduchotechnické jednotky decentrální/centrální s rekuperací tepla, 
   filtrací a rozvody vzduchu.
                                               Výrobky jsou registrovány v dotačních programech. 

Akční set TČ systému vzduch/voda HPA-O Plus, 
venkovní provedení + hydromodul HSBB 200, vhodné pro novostavby:
• 4,5 kW (tep. ztráta objektu 3-6 kW)…..205 850 Kč
• 8,5 kW (tep. ztráta objektu 6-12 kW)…228 850 Kč
Nabízíme: návrh zařízení, technické řešení, dodávku a montáž                   
Provádíme revize kotlů na tuhá paliva – značky: Atmos, Opop, Viadrus, Dakon

Soškova 1550 • 592 31 Nové Město na Moravě • tel. 566 616 659 • 777 616 659 • e-mail: solar@solartop.cz • www.solartop.cz
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+420 774 808 442  |  www.ankeoptik.cz

nejen na home office
BRÝLE

25% sleva na office BRÝLOVÉ ČOČKY

Komenského nám. 133, Nové Město na Moravě

Váš zrak změříme a na nejmodernější centrační 
věži IMPRESIONIST 4 navrhneme nejlepší

ochranu očí.

::: Slevu je možno uplatnit od 1. 2. do 31. 3. 2021:::

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

s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

 Nové Město na Moravě  
 96.5 FM | R-VYSOC

www.pochoutkovyrok.cz
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574 000 Kč

JEDINEČNÁ NABÍDKA 
MITSUBISHI OUTLANDER ZA

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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Bezkontaktní 
vracení a půjčování

Kulturní dům, hlavní vchod, 1. patro u výtahu

Objednejte si telefonicky nebo e-mailem
566 598 730      mvs@mk.nmnm.cz

Knihovnice Vám objednávku vyhledáDobrý den, Městská knihovna ...

Vrátím a
odnesu si připravené
hurááááá!!!

Objednávky připravené pro Vás
na domluvený den a hodinu Výpůjčky se prodlužují automaticky.

Poplatky zaplatíte až bude knihovna otevřena.

https://knihovna.nmnm.cz/

566 598 730
mvs@mk.nmnm.cz

8:00 - 15:00
Po - Pá

Městská knihovna
Nové Město na Moravě

PES 5PES 4 a
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