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Je bezpečné pořádat v Novém Městě biatlon?
Rozhovor s primářem oddělení ARO novoměstské 
nemocnice Dušanem Machem.

Epidemie zuří napříč republikou a nemocni-
ce se plní lidmi ve vážném stavu. Je bezpečné 
pořádat v této době mezinárodní světový zá-
vod?
Pořádání jakékoliv akce, kde dojde ke kumulaci 
většího počtu lidí, je v dnešní době mimořádně 
citlivé. Organizátoři musí mít speciální povolení 
od hlavní hygieničky ČR, které je podmíněno 
naplněním velmi přísných podmínek. Je-li vaše 
otázka položena tak, zda tento závod s sebou 
nese pro naše spoluobčany nějaké riziko zavle-
čení nových mutací koronaviru, potom s čistým 
svědomím musím říct, že minimální. Z tohoto 
pohledu je závod v zásadě bezpečný.

Jaká bezpečnostní opatření ve Vysočina Areně 
budou?
Sportovci budou přijíždět ze Slovinské Pokljuky 
nejdříve v neděli a před vstupem do ČR budou mít 
všichni negativní PCR test. Z hranic se přesunou 
do přesně určených ubytovacích zařízení, kde 
setrvají až do pondělí, kdy podstoupí další PCR 

test. Pokud bude negativní, mohou vstoupit na 
sportoviště. Sportovci a jejich realizační týmy 
tvoří takzvanou červenou bublinu. Budou se 
moci pohybovat pouze v určeném ubytovacím 
zařízení, přejet do Vysočina Areny na speciálně 
vyznačené červené parkoviště a v areálu budou 
pouze v červené zóně (tratě a přesně vyznačená 
část areálu). Z ní nemohou vystoupit a potkat se s 
nikým, kdo do ní nepatří. Všichni z červené zóny 
budou navíc testováni PCR každé tři dny. Jedná 
se o mimořádně přísná opatření sledovaná Mezi-
národní biatlonovou unií IBU a v mnoha směrech 
překračují požadavky a nařízení naší legislativy. 
Letos se vám skutečně nepodaří potkat špičkové 
světové biatlonisty na nákupech v Novém Městě.
Velmi přísná opatření platí i pro druhou skupinu, 
do které spadá místní organizační tým a rozhodčí. 
Je to asi 150 lidí (z velké části Novoměšťáci) a 
všichni musí mít negativní PCR test před vstu-
pem do Areny. Povinné nošení respirátorů FFP2 
a v zásadě žádné shromažďování v uzavřených 
prostorech je ve Vysočina Areně naprostým zá-
kladem preventivních opatření.

Jakou roli v celé akci máte vy?
Místní organizační výbor mě požádal, zda bych 

zajistil komunikační propojení mezi organizační-
mi složkami IBU (které mají na starosti covid-19) 
a místními orgány zdravotní péče. Tato komu-
nikace probíhá již několik měsíců, od nejvyšší 
úrovně s hlavní hygieničkou ČR až po Krajskou 
hygienickou stanici. Vše, co se v Areně bude ode-
hrávat, musí být naprosto v souladu se stávají-
cími vládními nařízeními. Covid-19 je už téměř 
rok denní součástí mého života a mojí profesní 
náplní. To byl asi důvod, proč jsem byl o tuto 
roli požádán.

Jaký máte dojem z pořadatelů, jak jednají. Jde 
jim o maximální bezpečnost?
 S organizačním výborem komunikuji pravidelně. 
Myslím, že v biatlonovém světě se paradoxně 
biatlon dostal až na druhé místo. Jasně dominuje 
agenda okolo koronavirové epidemie. Všem jde o 
to, aby se závodit mohlo, avšak za naprosto bez-
pečných, transparentních a  nenapadnutelných 
podmínek. Celá záležitost je bedlivě sledovaná 
veřejností, médii a samozřejmě i složkami odpo-
vědnými za zdravotní péči u nás. A to je jen jedna 
část. Obrovskou lupou nás sleduje sportovní svět 
a Mezinárodní biatlonová unie IBU.   
 -kb-

NOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2021 1

ročník XXXI. | číslo 3 | 1. března 2021

Měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí



Anketa zastupitelů: Budoucí investice Nového Města
Josef Košík /SNK pro obce/
Pokud si promítneme např. posledních 10 let, podařilo se v Novém Městě i v místních částech postavit a opravit mnohé. Na většinu 
z těchto akcí se podařily získat dotace z rozpočtu kraje, státu nebo EU. Ve výhledu na další dekádu je mnoho požadavků, které 
výrazně překračují reálné možnosti odhadu budoucích rozpočtů, tím pádem toho, co by se mohlo zvládnout postavit, opravit 
nebo obnovit.Vše hodně závisí na prosazení priorit i na možnosti získání dotací pro jednotlivé akce, a proto je potřeba mít na-
chystané projekty a žádat. Osobně mám radost zejména z projektů na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jako 
jsou plánované kruhové objezdy na Masarykově ulici, další chodníky, parkovací stání a cyklostezky. Infrastruktura a povrchy na 
Betlémě, Holubce i Brožkově kopci volají také po generální opravě. Nemalé úsilí vyžádá také plánované odkanalizování zbylých 
tří místních částí, bez kterého je jen těžko představitelný plnohodnotný život a další rozvoj našeho venkova, na kterém také žije 
značná část obyvatel města. 

Pavel Štorek /TOP 09/
Čekají nás těžké časy. Ekonomika na tom bude hůř a peníze budou chybět. O to víc musíme být opatrní při utrácení veřejných 
peněz. Stát moc opatrný není a rozhazuje jako divý. My ve městě bychom měli být rozumnější. Mám strach především z velkých 
projektů, které do budoucna nepřinášejí zisk, ale naopak zvyšují provozní náklady. Největší diskuzi proto čekám kolem výstav-
by nového areálu pro biatlon za 400 milionů korun. Byl bych pro, abychom uvažovali střízlivě a drželi se při zemi. Dotáhnout 
bychom konečně měli obnovu Zichova rybníka a výstavbu plánovaných cyklostezek. No a samozřejmě nové parcely a byty. To 
jsou investice, které mají skutečný smysl.

Jaroslav Lempera /Lepší Nové Město/
Město plánuje investice na příštích deset let a je dobře, že se v zastupitelstvu daří najít širokou shodu. Konečně jsme pokročili v 
přípravě výstavby smuteční síně a díky směně pozemků u hřbitova nyní připravujeme zadání architektonické studie. Letos nás 
čeká výstavba chodníku, zvýšeného přechodu a parkovacích míst u II. ZŠ. Příští rok musí být zahájena rekonstrukce parkoviště 
na ulici Budovatelů. Jsem rád, že postupně vzniká pěší a cyklistická zóna, která kolem Bobrůvky nakonec propojí Koupaliště 
s cyklostezkou kolem ČOV do Nové Vsi. S nárůstem množství bioodpadu se musíme vrátit k záměru výstavby kompostárny.

Kam s tím autem?
Velkým problémem dnešní doby je nedostatek 
parkovacích míst. V našem městě sice není tento 
problém tak akutní jako v některých větších síd-
lech, ale i tak občas vznikají nepříjemné situace. V 
některých částech města zcela chybějí chodníky a 
parkovací místa a auta musí stát přímo na vozov-
ce. Často se tak zhoršuje průjezdnost komunika-
cí. Zvláště v zimě pak může docházet k vyloženě 
kolizním situacím. Asi nejhorší je v tomto ohledu 
situace v některých ulicích na Holubce. Na ne-
dostatek parkovacích míst si často stěžují lidé na 
ulicích Budovatelů a Hornická.
V některých místech města jsou zase problémy 
spíš přes den a v případě konání větších akcí. To 
se týká například ulic Žďárská, Pavlovova nebo 
Radnická. Kritiku sklízí i systém vyhrazených 
míst, kdy si část občanů má možnost zaplatit své 
parkovací místo, ostatní tuto možnost nemají. 

Město tento systém může změnit. Podle starosty 
Michala Šmardy změna režimu parkování může 
pomoci, ale skutečným řešením je jen výstavba 
nových parkovacích míst, jako se to podařilo v 
loňském roce na Tyršovce.  -kb-

Inzerát města
MěÚ NMNM hledá vhodné uchazeče/ky na 
pracovní pozici úředníka/ce odboru správy 
majetku města (správa zeleně), bližší infor-
mace k dispozici na www.nmnm.cz.

Výroční zpráva MěÚ Nové Město na Moravě 
za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím je zve-
řejněna na webu města nmnm.cz.
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Fond rozvoje bydlení města v roce 2021
Nové Město na  Moravě  vyhlašuje výběrové řízení 
pro poskytování zápůjček občanům z  prostředků 
Fondu rozvoje bydlení na opravy a moderniza-
ce rodinných a bytových domů a bytů, které se 
nachází na území Nového Města na Moravě a 
jeho místních částí. Kromě toho také vyhlašuje 
dotační program z Fondu rozvoje bydlení, který 
je určen na obnovy barvy fasády a modernizaci a 
opravy balkónů a lodžií u bytových a rodinných 
domů se zvláštním historickým, kulturním a es-
tetickým významem pro město.
Výběrové řízení pro poskytnutí zápůjček a 
pravidla pro jejich použití jsou vyvěšena na 
úřední desce města Nového Města na Moravě a 
současně i na webových stránkách  www.radnice.
nmnm.cz.
Způsob a podmínky ručení zůstávají nadále ve 
stejné výši v porovnání s rokem 2020. Tzn. zá-
půjčka částky do 350 tis. Kč jeden ručitel, nad 
350 tis. Kč dva ručitelé. Zájemci o zápůjčku 

mohou podávat své žádosti od 17. února 2021. 
Poslední den pro podání žádosti je 22. březen 
2021. V  březnu proběhne výběrové řízení a 
všechny předložené žádosti o zápůjčky, které 

budou v souladu se schválenými podmínkami, 
budou předloženy ke schválení na zasedání Za-
stupitelstva města v dubnu. Zájemci o dotaci na 
opravu fasády najdou všechny informace opět 
na stránkách města nebo na úřední desce. Své 
žádosti včetně povinných příloh mohou podávat 
od 22. března 2021 do 21. května 2021. Finanční 
prostředky mohou být použity na způsobilé vý-
daje hrazené od 15. února 2021.
Tiskopisy pro podání žádosti o zápůjčky i o po-
skytnutí dotace jsou k dispozici na webových 
stránkách městského úřadu, podatelně nebo na 
finančním odboru města.Výše uvedené zápůjčky 
a dotace z Fondu rozvoje bydlení mohou majitelé 
nemovitostí kombinovat.

Případné další informace poskytne vedoucí fi-
nančního odboru Ing. Tomáš Vlček, kancelář ve 
III. nadzemním podlaží, tel. 566 598 330.
 -kb-

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

Wi-Fi v Novém Městě zdarma
Nové Město na Moravě nechalo pro občany 
vybudovat Wi-Fi síť na následujících dvanácti 
veřejných místech. Připojení je zcela zdarma a 
bez diskriminačních podmínek.
Město na její vznik získalo od Evropské komise 
poukázku  v hodnotě 15 000 eur v rámci iniciativy 
Evropské komise WiFi4EU. 

Umístění vysílačů na území města
 Arboretum
Dvorek Horáckého muzea
Vratislavovo náměstí z Radnice
Vratislavovo náměstí z Polikliniky
Vratislavovo náměstí z I. základní školy
Vratislavovo náměstí z Horácká galerie
Prostor hřiště před gymnáziem a šachový   stolek
Školní dvůr II. základní školy
Školní dvůr I. základní školy

Hřiště ul. Budovatelů před lázněmi
Dopravní terminál
Atletický stadion – prostor cíle a tribun

Označení sítě na zařízeních naleznete jako 
WiFi4EU.

Wi-Fi připojení je za účelem zajištění kvalitní dis-
tribuce signálu všem uživatelům časově omezené 
po dobu 2 hodiny za den od jeho prvního připo-
jení. Tato doba může být na základě vyhodnocení 
provozu operativně upravována.

Projekt WiFi4EU Podpora připojení k internetu v 
místních komunitách spolufinancovala Evropská 
unie. -kb-

Město vypisuje konkurz na jednatele 
Novoměstských služeb
Jednatelem Novoměstských služeb je už šest let Jiří Brychta. Od samého začátku je tak spojen 
s provozem Městských lázní. V loňském roce mu do správy přibyla i Sportovní hala. Ve všech 
městských příspěvkových organizacích a obchodních společnostech platí, že jednatelé a 
ředitelé jsou jmenováni na šest let. Po uplynutí této doby se vždy koná výběrové řízení na jejich 
pozici. Právě nyní se tak mohou zájemci, kteří by měli chuť vést naše sportovní zařízení, o tuto 
významnou pozici ucházet.  -kb-
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CHKO spojí síly se zemědělci. Budou hledat způsob,  
jak uzdravit zdejší krajinu
Podle ředitele Václava Hlaváče existuje šance, že se 
podaří přírodě vrátit někdejší pestrost a rozmani-
tost. Nástroje, jak toho dosáhnout, jsou. Musíme 
jen chtít. 

Všeobecně se hovoří o tom, že pokud chceme 
pomoci přírodě, měli bychom v ČR změnit pří-
stup k hospodaření na zemědělské půdě. Jaké 
kroky chystá CHKO Žďárské vrchy?
Zemědělská činnost především na orné půdě není 
ze zákona v CHKO nijak limitovaná a probíhá 
úplně stejně jako mimo CHKO. Používání pes-
ticidů, těžká technika, pěstování energetických 
plodin, odvodňování a scelování polí, to zde 
probíhalo a probíhá úplně stejně jako kdekoliv 
jinde. CHKO je podhorská krajina a řekl bych, že 
tyto procesy zdejší pestrou krajinu poznamenaly 
ještě více, než je tomu v nižších oblastech. Chtěli 
bychom tedy zahájit intenzivnější diskuzi a spolu-
práci se zemědělci, abychom našli a postupně 
prosazovali šetrnější formy hospodaření.

To ale určitě nebude jednoduché. Nebude ja-
kékoliv omezování zemědělcům vadit?
Nechceme nikoho omezovat, to ani nemůžeme. 
Jde nám o to, abychom společně našli způsob 
hospodaření, který bude prospěšný zemědělcům 
i přírodě. Existuje totiž celá řada zemědělských 
dotací, které tyto šetrné způsoby umožňují. Řada 
zemědělců je ale nevyužívá, protože to je stále 
ještě poměrně nová a administrativně náročná 
věc. Chceme s nimi proto více diskutovat, mo-
tivovat je a nabízet i naši pomoc. Rádi bychom, 
aby se podařilo například rozčlenit velké celky 
zemědělské půdy, zakládat krajinné prvky, bi-
opásy, úhory a další prvky, které jsou pro přírodu 
doslova blahodárné. Dotace na to existují, pouze 
se nevyužívají.

Znamená to tedy, že pokud zemědělec na části 
svého pozemku zřídí, řekněme, remíz, pomůže 
přírodě a zároveň na tom nebude tratný? 
Ano, přesně tak. K založení remízu je možné 
využít dotace Ministerstva životního prostředí. 
Podle pravidel MZe se pak plocha tzv. vnitřního 
krajinného prvku neodečítá z plochy půdního 
bloku, zemědělec tak dál bere dotaci na celou 
plochu včetně remízu. Dotace lze získat na celou 
škálu dalších opatření, která vedou ke snížení 
negativních dopadů současného způsobu hos-
podaření. Zemědělci mají obavu, že by díky 
podobným opatřením mohli přijít o část dotací, 
které nyní pobírají, ale to je omyl. Máme v plánu 
jednat samozřejmě i se Státním zemědělským 
intervenčním fondem, který dodržování dota-
cí kontroluje, a najít způsob, jak tato přírodě 
prospěšná opatření šířeji využívat. 

Pokud by se to podařilo, co si od toho slibujete?
Ten přínos by byl enormní. Všechna tato opatření 
jsou nastavená tak, aby vrátila zemědělské krajině 
alespoň částečně její původní pestrost. Současné 
intenzivní zemědělství má na svědomí úbytek 
ohromného množství živočichů. Motýli jsou kri-
ticky ohroženi, hmyz v podstatě zmizel. S tím sou-
visí i velký úbytek polních ptáků. Je velká šance, 
že kdyby se podařilo ta opatření realizovat, mohl 
by se tento trend zastavit. Kromě toho mají šetrná 
zemědělská opatření velký dopad na zadržení 
vody v krajině a celou řadu dalších pozitiv. V ne-
poslední řadě je taková krajina i hezčí na pohled. 
Věřím tomu, že se nám spolu se zemědělci podaří 
stav naší krajiny napravit. 

S covidovými restrikcemi vyráží do přírody stá-
le více lidí. Zaznamenali jste to i v naší CHKO?
Ano, samozřejmě. Lidé se snaží více pohybovat 
na čerstvém vzduchu, to je pochopitelné. Počet 

návštěvníků CHKO vzrostl oproti minulým letům 
možná až dvojnásobně. To s sebou ale přináší 
samozřejmě i negativní jevy. Protože jsme ale 
rádi, že se lidé o zdejší přírodu zajímají, nechceme 
jednat restriktivně. Rozhodli jsme se více nabízet 
atraktivní trasy pro návštěvníky, kde mohou vidět 
zajímavé věci a kde zároveň nebude vyšší ná-
vštěvnost působit citlivé přírodě škody. Návrhy 
tras nabízíme na svých internetových stránkách 
www.ochranaprirody.cz/pojdte-s-nami-do-pri-
rody/. 

Jaká z oblastí CHKO je z přírodního hlediska 
nejzranitelnější?
Citlivých míst je řada, v současné době mohu 
zmínit například zdejší skály. Jsou velmi navště-
vované a zároveň jsou místem, kde hnízdí řada 
chráněných druhů ptáků. Jsou také historickým 
hnízdištěm sokola stěhovavého, na jehož ná-
vrat netrpělivě čekáme. Sokoli si v těchto dnech 
vybírají svá hnízdiště. Bohužel stačí, aby se na 
skále, kde se chystají zahnízdit, dvakrát za den 
někdo objevil, a sokol lokalitu opustí. Proto je 
nutné zachovávat v předjaří v blízkosti skal maxi-
mální klid.  

Má tato situace vůbec řešení? Lidé do přírody 
chodit budou a asi jim to nelze zakazovat. 
Samozřejmě. Nechceme jít cestou zákazů, 
chceme návštěvníky informovat a apelovat na 
ně, aby byli k místní přírodě ohleduplní. Pokud 
mají přírodu rádi, tak by měli myslet na to, jak se 
v ní chovají. Ale věřím, že většina lidí toto chápe. 
Určitě bych každému doporučil návštěvu Domu 
přírody v Krátké, kde získá tipy na zajímavé výlety 
a dozví se i všechny zásady ohleduplného chování 
v přírodě. Dnes je to aktuálnější než kdy jindy.
  -kb-
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Nákup online: podpora pro ekologické 
farmáře 
Od jara je v prodejně Zdravěnka Drahuška na 
Vratislavově náměstí zajímavá novinka. Online 
farmářské tržiště Scuk.  Projekt pomáhá malým 
farmářům a pěstitelům tím, že zajistí lepší odbyt 
pro jejich zboží. Zejména díky koronavirové epi-
demii se Scuk stal poměrně oblíbeným způsobem 
nakupování. Výdejní místa tak najdeme už i v 
Krásném, Bobrové, Dolní Rožínce či ve Žďáře 
nad Sázavou. O tom novoměstském jsme hovořili 
s Monikou Hanslovou.

Proč jste se zapojili do projektu Scuk.cz?
Abychom našim zákazníkům zprostředkovali 
potraviny od českých farmářů, které bychom v 
naší prodejně běžně nabízet nemohli. Navíc v 
této době je výhodou si zboží rychle vyzvednout 
téměř s minimálním kontaktem (na přání i bez-
kontaktně).
 

Jak nakupování vlastně funguje?
Kdo by si chtěl občas dopřát farmářské dobroty 
ze Scuku, tak se musí zaregistrovat na stránkách 
Scuk.cz a přihlásit se do výdejní skupiny (naše 
je „Zdravěnka“). V tomto online farmářském 
tržišti je možné nakupovat nebo přihazovat do 
košíku celý týden – od pondělí do neděle. Násle-
dující úterý je výdej objednaného zboží. Výdej 
probíhá u nás v prodejně Zdravěnka Drahuška 
v odpoledních hodinách (popř. v naší provozní 
době). Zboží zákazníkům oficiálně vydáváme 
po pracovní době, takže máme v úterý otevřeno 
prodlouženě (do 18:00). Ale vyplatí se to. Scuk-
neme se, popovídáme a přijít mohou i zákazníci, 
kteří se k nám v běžné pracovní době nedostanou.
 
Jaká je kvalita zboží?
Na Scuku prochází zboží kontrolou, zda splňuje 
požadovanou kvalitu. Vždy, když nám zboží při-

jde, tak se můžeme přesvědčit podle vzhledu i 
složení výrobků, že jsou opravdu kvalitní, čerstvé, 
a sbíhají se nám sliny. Zboží je nám zaváženo 
ve vratných bedýnkách a některé obaly jsou též 
vratné. -kb-

Kolik vybrali tři králové na charitu?
Tříkrálová sbírka roku 2021 skončila o týden pozdě-
ji, než bývá zvykem v tradičních časech, a to v neděli 
24. ledna. K tomu, aby se dárci dozvěděli její konečný 
výsledek, byly potřeba ještě necelé tři týdny navíc, kdy 
docházelo ke sčítání statických kasiček umístěných 
v obcích žďárského okresu. Celkem bylo rozdáno 
320 kasiček. 
V nich po rozpečetění nalezli organizátoři sbírky 
úctyhodných 1 909 264 Kč. Online koleda na 
www.trikralovasbirka.cz, která trvá i nadále až do  
30. 4. 2021, přinesla k 12. únoru službám žďár-
ské Charity 533 108 Kč. Do roku 2021 vstoupily 
mnohé neziskové organizace poskytující sociální, 
zdravotní, prorodinné služby, služby prevence a 
další s obavami, jak se budou nastávající měsíce 
vyvíjet. Je tedy velmi pravděpodobné, že finance 
získané z Tříkrálové sbírky podpoří provoz jednot-
livých zařízení, které poskytují služby těm, kteří je 
potřebují a bez nichž se neobejdou.
„Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem podpořili letošní mimořádnou Tříkrá-
lovou sbírku. Ať už se jedná o naše dobrovolné 
spolupracovníky – tříkrálové asistenty v jednot-
livých městech a obcích, kteří nám pomáhali 
s umisťováním tříkrálových pokladniček na veřejná 
místa, s propagací mimořádné Tříkrálové sbírky a 
kteří pružně a dle možností reagovali na nastalou 
situaci. Velké díky patří starostům obcí a kněžím, 
kteří s námi také velmi vstřícně spolupracovali. 
Díky všem, kteří umístili tříkrálové pokladničky 
ve svých provozovnách. Díky všem dárcům, kteří 
to měli letos náročnější, protože si nás museli sami 

najít a svůj příspěvek donést na určené místo či 
darovat prostřednictvím online koledy. Zároveň 
děkuji také všem, kteří se zapojili do naší tříkrá-
lové benefice na sociálních sítích. V neposlední 
řadě patří moje velké poděkování i mým kolegy-
ním, koordinátorce Tříkrálové sbírky Michaele 
Kuchtové a pracovnici propagace Lence Šustrové, 
pro které byla letošní Tříkrálová sbírka též ná-
ročnější než ty předešlé. Díky vám všem,“ vzkazuje 
závěrem ředitelka žďárské Charity Ing. Jana Ze-
lená.Tříkrálovou sbírku letošního roku je možné 
mimořádně podpořit i nadále až do 30. 4. 2021,  
a to přes webovou stránku www.trikralovasbirka.
cz. Nutné je zde uvést název charity či obce, nebo 
PSČ, aby se finance dostaly zpět do našeho regi-
onu. Děkujeme! 
Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky Ob-
lastní charity Žďár nad Sázavou:
Mgr. Michaela Kuchtová, tel. 777 755 444, e-mail: 
michaela.kuchtova@zdar.charita.cz. -kb- 

Charitativní ples
Pandemická situace letošní plesové sezoně 
nepřeje. Přesto je zde ples, do kterého se mů-
žete zapojit. I když samozřejmě trochu jinak 
než v plesových šatech a na tanečním parke-
tu. Organizátoři tradičního Charitativního 
plesu žďárské firmy DEL, Hettich, Gremis a 
Tokoz chtějí alespoň pomoci. Připravili tedy 
veřejnou sbírku, která v rámci letošního „spe-
ciálního“ ročníku směřuje pomoc Nemocnici 
Nové Město na Moravě.
„Mrzí nás, že se letos společně nesejdeme na 
tanečním parketu. I proto jsme se rozhodli 
realizovat alespoň tu bohulibou část našich 
plesových aktivit,“ vysvětluje výkonný ředitel 
společnosti DEL Jiří Kabelka. Jeho kolega 
Oldřich Pól z firmy Hettich dodává: „Kam 
směřovat podporu, bylo jasné hned. V dnešní 
složité době je logické, že chceme pomoci 
právě naší Nemocnici v Novém Městě.“  Fir-
my se tedy dohodly, že dají dohromady dar 
ve výši 100 tisíc korun a zároveň zorganizují 
veřejnou sbírku, do které se může zapojit 
každý.  Vybrané peníze pak budou směřovat 
na IT vybavení jednotky intenzivní péče 
oddělení chirurgie a pořízení matrací proti 
proleženinám. Speciální matrace uleví hlavně 
dlouhodobě nemocným, a to i pacientům po 
prodělaném onemocnění covid-19.
Veřejná sbírka „Sbírka Charitativního plesu“ 
bude otevřena od 1. 3. do 18. 4. 2021.
Vaše příspěvky směřujte prosím na zvláštní 
účet: 217500313/0300.
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Novoměstská nemocnice: Ohlédnutí za rokem 2020 
Je to téměř rok, co se v novoměstské nemocnici 
v souvislosti s onemocněním covid-19 změnil 
běžný chod.  Již v polovině března nemocnice 
musela upravit režim v ambulancích, na od-
děleních a operačních sálech. Od března bylo 
nutné s malými přestávkami přizpůsobit práci 
nemocnice epidemické situaci v České repub-
lice.  S následky pandemie se musí potýkat celá 
společnost, přinesla s sebou a stále přináší nové 
výzvy, mnohým z nich se musejí denně postavit 
zaměstnanci v novoměstské nemocnici. 
Pro onemocnění covid-19 bylo v roce 2020 hospi-
talizováno celkem 590 pacientů.  
V polovině března 2020 byla na základě vládní-
ho mimořádného opatření utlumena plánovaná 
odkladná operační péče. Operovaly se pouze 
akutní stavy, tj. stavy ohrožující život, a také 
akutní úrazy.  Musel být rovněž omezen provoz 
v odborných ambulancích. 
Částečně se provoz k normálnímu stavu mohl 
vrátit během letních měsíců, kdy se šíření nemoci 
zpomalilo a také byla rozvolněna mnohá protiepi-
demická opatření. Přestože se zdravotní perso-
nál napříč všemi odděleními ztrátu v operačním 
programu pokusil dohnat, bylo v  roce 2020 
provedeno o 2000 méně operací než v roce 2019.
Znovu utlumit plánované operace musela 
nemocnice z důvodu zhoršující se epidemické 
situace na Žďársku na přelomu října a listopadu. 
V listopadu bylo v novoměstské nemocnici hospi-
talizováno zatím nejvíce pacientů s onemocně-
ním covid-19. Tehdy se zdravotníci starali o 115 
pacientů.  Někteří z hospitalizovaných vyžadovali 
intenzivní terapii na oddělení ARO, JIP všech 
oborů. Další byli na běžných odděleních, kde jim 
kromě medikamentózní terapie často bylo nutné 

podávat kyslík.  
Na covidová oddělení se v průběhu celého roku 
musela na nějakou dobu přeměnit téměř všech-
na oddělení v nemocnici (chirurgie, ortopedie, 
interní oddělení, urologie, gynekologie, část dět-
ského oddělení). Pacienti s  nejtěžším průběhem 
onemocnění covid-19 byli hospitalizováni k in-
tenzivní péči na oddělení anesteziologicko-resus-
citačním (ARO) a chirurgické i interní jednotce 
intenzivní péče (JIP).   
Během roku nemocí covid-19 onemocněla čtvr-
tina zaměstnanců napříč všemi provozy zařízení, 
celkem se nakazilo 250 zaměstnanců. Chyběli 
pak při péči o těžce nemocné pacienty, kterou mu-
sel zvládnout zbylý personál.  S ošetřovatelskou 
péčí téměř po celou dobu pandemie pomáhali 
dobrovolníci z řad studentů zdravotnických škol, 
jejich učitelé, dobrovolníci z veřejnosti, kteří mají 
zdravotnické vzdělání, pomocnou ruku poda-
li profesionální hasiči ze Žďáru nad Sázavou, 
členové aktivních záloh a také obyvatelé z našeho 
regionu. Bez jejich pomoci by se péče o pacienty 
dařila zajistit velmi obtížně a je jim třeba podě-
kovat jak ze strany vedení nemocnice, tak všech 
obyvatel našeho regionu. 
V současné době, kdy počty nakažených příliš 
neklesají, zajišťuje Nemocnice Nové Město na 
Moravě péči nejen o pacienty s onemocněním 
covid-19, kteří vyžadují odbornou hospitalizační 
péči, ale i o pacienty, kteří covid-19 prodělali a 
jejich postižení touto nemocí je zatím tak zá-
važné, že se nemohou vrátit do domácího léčení. 
Téměř bez omezení fungují akutní a odborné 
ambulance. V hospitalizačním režimu nemocnice 
poskytuje pouze akutní péči, plánovaná neakut-
ní operační péče je nadále pozastavena. Prová-
dět plánované operace nemocnici neumožňu-
je vysoký počet hospitalizovaných pacientů 

s onemocněním covid-19 a také platnost Mi-
mořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  
z 30. 12. 2020, které nařizuje pozastavit pří-
jem nových pacientů za účelem poskytování 
plánované péče.  
Od počátku pandemie zdravotnický personál 
nemocnice zajišťuje každý všední den testování, 
ať už se jedná o testy PCR, o preventivní antigenní 
testy nebo o testování, které umožní kvantitativní 
stanovení protilátek proti viru (SARS-CoV-2) 
způsobujícímu onemocnění covid-19, což je vel-
mi náročné na personální zajištění a vyžádalo 
si i značné investice do přístrojového vybavení.
V současné době v nemocnici probíhá očkování 
zdravotníků, 22. ledna 2021 bylo zahájeno oč-
kování seniorů nad 80 let. Od 15. ledna zajíždějí 
lékaři a sestry nemocnice jako mobilní očkova-
cí týmy do domovů pro seniory a domovů se 
zvláštním režimem na Žďársku, kde očkují nej-
více ohroženou skupinu obyvatel. Nemocnice ve 
spolupráci s Krajem Vysočina a městem Žďár nad 
Sázavou připravuje očkovací centrum ve žďárské 
sportovní hale na Bouchalkách, které by mělo 
svůj provoz zahájit v druhé polovině března. 
Současná situace změnila život lidem nejen v Čes-
ké republice, je náročná pro každého z nás. Pro 
zdravotníky je velkým povzbuzením záchrana 
každého lidského života, což si vyžaduje výrazně 
větší úsilí než v běžném provozu. Velké povzbu-
zení pro zdravotníky znamená každý vzkaz, každá 
pomoc, každý dar, který do nemocnice posílají 
jednotlivci, obce, města a také firmy z regionu. 
Mnohdy potěší i projevená běžná lidská slušnost. 

Jaroslav Pilný, primář ortopedického oddě-
lení,Tamara Pecková Homolová, tisková mluvčí
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Hejtman k očkování proti onemocnění covid-19 na Vysočině
Na Vysočině bylo spuštěno očkování proti nemoci 
covid-19 přesně 2. ledna 2021. Očkování se na po-
kyn Ministerstva zdravotnictví ČR ujalo všech pět 
krajem zřizovaných nemocnic, v nichž se postupně 
očkují obyvatelé tzv. první prioritní skupiny.
 Do té patří lékaři, zdravotníci nemocnic jak kraj-
ských, tak státních i soukromých, záchranáři, 
praktičtí lékaři a ambulantní specialisté z terénu, 
klienti pobytových sociálních služeb, personál, 
který se o seniory a osoby se zdravotním posti-
žením v těchto zařízeních stará, a samozřejmě 
všichni senioři starší 80 let. Na Vysočině jde o více 
než 40 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví přislíbil, že 
tato skupina bude navíc rozšířena i o obyvatele 
domovů s pečovatelskou službou. Do 12. úno-
ra dodal stát pro Kraj Vysočina celkem 27 460 
dávek očkovacích látek od společností Pfizer/
BioNTech, Moderna a vakcíny AstraZeneca. 
Ve spolupráci s krajskými nemocnicemi a samo-
správami (zatím) okresních měst se Kraj Vyso-
čina intenzivně připravuje na otevření velkých 
očkovacích center. Chceme být připraveni na 
situaci, kdy začne Ministerstvo zdravotnictví ČR 
dodávat do krajů opravdu velké množství vakcíny. 
První očkovací centrum se otevřelo už 17. února 
2021 v Pelhřimově v Kulturním domě Máj, který 
pro účely očkovacího centra přizpůsobilo město 

Pelhřimov. V obdobném kapacitním formátu je 
připravováno očkovací centrum v Třebíči. Další 
očkovací centra budou postupně otevírána v Jih-

lavě (ATX centrum v průmyslové zóně Hruškové 
Dvory), ve Žďáře nad Sázavou (sportovní hala 
Bouchalky) a v Havlíčkově Brodě. Otevření těch-
to očkovacích center je naplánováno předběžně 
na druhou polovinu března 2021. Podmínkou 
jejich spuštění je ale dostatečné množství do-

dávek vakcíny s jistotou tzv. revakcinace druhou 
dávkou. 
Očkování proti nemoci covid-19 snad lze v sou-
časné situaci považovat za jednu z možností, 
jak se ubránit dalšímu šíření nákazy. Nemyslím 
si však, že by to v průběhu nejbližších měsíců 
mělo být důvodem k obcházení, nebo dokonce 
porušování doporučených hygienických i epide-
miologických opatření. Dokud se nemoc nepře-
stane nekontrolovaně šířit, neseme odpovědnost 
společně a bez výjimek. Je třeba mít na paměti, 
že ignorování, nebo dokonce vědomé porušování 
pravidel představuje pro celou naši společnost 
stále velkou zdravotní hrozbu. Věřím, že všichni 
chápeme, že tato nemoc zdaleka neohrožuje jen 
seniory a nemocné, ale že ohrožuje nás všechny, 
náš normální život, po kterém všichni voláme a 
toužíme. Děkuji proto vám všem, kteří se chováte 
odpovědně a chráníte sebe i své okolí.
Informace o očkovacích centrech Kraje Vysočina 
jsou postupně zveřejňovány na www.ockovanivy-
socina.cz.
 Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

Zkusili jste už akupunkturu? 
Od nového roku nabízí rehabilitační oddělení 
novoměstské nemocnice možnost využití aku-
punktury. Akupunktura je léčebná metoda, kte-
rá patří do systému tradiční čínské medicíny. Je 
uznávaná ve světě i v České republice.
„Jedná se o napichování jehel do akupunkturních 
bodů na lidském těle. Vpichem tenké jehly do ak-
tivních bodů na povrchu těla dochází ke stimulaci 
samoléčebných procesů a následnému obnovení 
rovnováhy organismu. Aplikace je většinou málo, 
případně nebolestivá, i děti ji tolerují dobře,“ 
vysvětluje princip akupunktury lékařka rehabi-
litačního oddělení novoměstské nemocnice Réka 
Popelová. 
„Aktivní body je možné ovlivnit i jinými způsoby, 
například prohřátím pelyňkem, které se nazývá 
moxování, stimulací magnety, akupresurou, 
baňkováním. Další doplňkovou metodou je i 
aurikuloterapie – reflexní terapie pomocí bodů 
na ušním boltci,“ dodává lékařka Popelová.
„Indikace akupunktury jsou např. bolestivé stavy 
pohybového ústrojí, nejlépe funkčního původu, 
alergické onemocnění, včetně bronchiálního 
astmatu, bolesti hlavy, poruchy spánku, stavy 
po úrazech mozku a cévních mozkových pří-
hodách, včetně ovlivnění svalové hyperaktivity, 

periferní parézy lícního nervu, funkční gyneko-
logické poruchy, revmatologické onemocnění, 
katary dýchacích cest, regenerace po/při spor-
tovním výkonu, zažívací potíže funkčního pů-
vodu, psychosomatické onemocnění, návykové 
onemocnění (kouření, obezita), je možné ji využít 
po dlouhodobé nemoci a další,“ vyjmenovává 
lékařka. Akupunkturu indikuje a provádí lékař 
s oprávněním tuto metodu provádět, se zohledně-

ním event. možných kontraindikací u konkrét-
ního pacienta, určí počet a frekvenci sezení 
dle stavu pacienta. Dle potřeby také doporučí 
došetření stavu u obvodního lékaře, případně 
u specialisty.
K vyšetření není potřeba doporučení lékaře, pa-
cient se může objednat na evidenci rehabilitační-
ho oddělení, tel. 566 801 454. 
  Tamara Pecková Homolová

Ministr Blatný je již očkován
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A je to tu ... Světový pohár v biatlonu 
V březnových termínech bude 
Nové Město hned dvakrát po sobě 
hostit závody SP v biatlonu. První 
se pojedou už v termínu od 4. do 7. 
března, druhé pak od 11. do 14. 
března.

„Máme výjimku hlavního hygienika České repub-
liky a pořádání závodů o víkendu potvrdilo i 
zasedání zdravotní komise IBU,“ řekl sekretář 
organizačního výboru Jan Skřička. Je přitom 
samozřejmé, že akce se uskuteční za přísných 
hygienických opatření. „Už máme zkušenost 
s pořádáním závodů před prázdnými tribuna-
mi,“ poznamenal s reakcí na rok 2020 šéf or-
ganizačního výboru Jiří Hamza.  „Nyní však 
máme před sebou další, tentokrát zdravotní a 
bezpečnostní výzvu. Věřím, že tuto zkoušku ve 
spolupráci s naším zdravotním týmem Světové-
ho poháru zvládneme a celá dvoutýdenní akce 
v Novém Městě proběhne úspěšně i za přísných 
zdravotních a bezpečnostních regulí. Mohu slíbit, 

že budeme připraveni,“ dodal Hamza. A jaká 
porce závodů bude servírována? 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. břez-

na se pak další díl SP rozjede závody ve sprintu 
mužů, o den později se ve stejném závodě před-
staví ženy. Na sobotu jsou naplánovány stíhací 
závody a tečku za přehlídkou světového biatlonu 
udělají nedělní závody smíšených štafet. 
 -mah-

Matěj Peňáz zazářil na turnaji Oktagon 18
Snová premiéra! Nejlepší český kickboxer a 
odchovanec Fight clubu Nové Město n.M./ 
Žďár n.S., který se pyšní skóre 3:1 v postojářské 
lize snů Glory, se poprvé představil v MMA a 
hned zazářil. Při svém debutu na turnaji s názvem 
Oktagon totiž knockoutoval svého soupeře hned 
v 1. kole. Slovenský fighter Patrik Jevický, jenž má 
v MMA mnohem větší zkušenosti, si ani neškrtl. 
Peňáz prokázal, že není jen výborným kickbo-
xerem, ale skvěle se také bránil všem strhůn. Po 
několika tvrdých úderech na zemi pak soupeře 
„vypnul“ v postoji předním direktem.  -mah-

Florbalová výzva:  
Trenéři porazili hráče 

Jak jsme informovali v  únorovém vydání 
Novoměstska, trenéři florbalových žáků a 
dorostenců se vsadili se svými ovečkami, kdo 
uběhne v průběhu ledna více kilometrů. Do 
výzvy se zapojilo 20 hráčů a 4 trenéři. A výsle-
dek je takový, že trenéři z velké části zvítězili. 
Obzvláště zabodoval Tomáš Mrázek, který 
stihl uběhnout 255 km, čímž získá od hráčů 
zmrzlinu. Ti v součtu uběhli 236 km. S ohle-
dem na zimní únorové počasí pak trenéři 
doporučili hráčům vyměnit běžeckou obuv 
za lyžařskou či brusle. Zároveň ladí možnost 
navázání přípravy s florbalovými kluby z oko-
lí. Zda-li a jak bude probíhat, napoví až vývoj 
epidemické situace.                     -mah-, -tom-

Další číslo Novoměstska vyjde 1. dubna. Své tipy 
a náměty posílejte na adresu zpravodaj@nmnm.
cz, nebo přes formulář na stránkách Nového 
Města. Najdete jej v sekci Noviny.

Dražby pro dobrou věc 
Nejznámější český horolezec a novoměstský 
rodák Radek Jaroš uspořádal hned dvě dražby 
pro dobrou věc. Na jeho instagramovém účtu 
se dražila bunda, ve které v roce 2014 vystoupal 
na vrchol K2. Stejnou „procházku“ měly za se-
bou i brýle, jež nabídl pro dobrou věc v druhém 
sledu. Toto nezbytné vybavení také absolvovalo 
výstup na další osmitisícovku s názvem Kanchen-
junga. Peníze z dražeb, které dohromady vynesly  
27 000 Kč, šly na pomoc Dobrovolnickému 
centru 67 a Domácímu hospicu Vysočina. -mah-
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Závody Zlaté lyže byly 
v původním termínu 
zrušeny 
Organizátoři Zlaté lyže prožili zklamání. Po 
jednání zástupců Mezinárodní lyžařské fede-
race FIS, Svazu lyžařů ČR a organizačního 
výboru tohoto tradičního podniku bylo totiž 
rozhodnuto, že závody SP v běhu na lyžích 
se v Novém Městě na Moravě v plánovaném 
termínu 20. až 21. února neuskuteční. Dů-
vodem zrušení byl totiž blížící se termín ko-
nání závodů MS v německém Oberstdorfu, 
které byly odstartovány 22. února a potrvají 
do 7. března. „Určujícím faktorem pro toto 
nelehké rozhodnutí byla skutečnost, že by po 
překročení česko-německé hranice museli 
všichni účastníci SP v Novém Městě na Mo-
ravě nastoupit do desetidenní karantény na 
německém území,“ vysvětlil šéf organizační-
ho výboru Jan Skřička a doplnil, že jedno-
značnou prioritou jednotlivých týmů byl start 
na MS. Organizátoři přitom nesložili zbraně 
a společně s lyžařským svazem se snažili do-
hodnout náhradní termín konání Zlaté lyže. 
Opět se potvrdilo, že všechno zlé může být 
k něčemu dobré. A tak část tratě připravené 
na závody Zlaté lyže mohli od poloviny února 
na vlastní kůži otestovat všichni milovníci 
bílé stopy. Šlo o úsek v délce 1,2 km, který byl 
upraven mimo hranice areálu Vysočina Are-
ny.  Závodní okruh přitom měřil celkových 5 
km. „Tento úsek je mimo areál Vysočina Are-
ny, a tudíž se na něj nevztahuje nařízení vlády 
o nutnosti uzávěry. Trať budeme udržovat, 
co nejdéle to bude možné,“ uvedl šéf or-
ganizačního výboru Jan Skřička.   -mah-

FIS MČR v lyžování otevřelo zimní sezonu
Díky dodržování přísných hygi-
enických podmínek a udělení vý-
jimky Ministerstva zdravotnictví 
mohla Vysočina Arena hostit le-
tošní první závody. 
V termínu 21. – 24. ledna se tu konalo FIS MČR 
v lyžování kategorií dorostenci a junioři, přičemž 
u toho byly také novoměstské biatlonové naděje. 
Páteční program byl naplněn sprinty klasickou 
technikou. V sobotu se startovalo opět klasicky, 
intervalovými starty v rozmezí čtyř až sedmi a 
půl kilometru, dle kategorií. V neděli se konaly 
závody volnou technikou a závody s hromadným 
startem. I přes nepříznivé startovní pozice se naši 
sportovci dokázali propracovat na přední příč-

ky. Úspěšný víkend 
završil Vladimír 
Kocmánek, který si 
dojel ve fotofiniši na-
konec pro bronzovou 
medaili. Dobrý zá-
vod zajel také Ma-
rek Ambrož, který  
zaostal za stupni ví-
tězů o pouhých 15 
vteřin. Širší pódium 
a účast na vyhlášení 
závodů si 6. místem 
zajistila Lenka Bár-
tová ve starších dorostenkách. Mezi staršími 
dorostenci na vydřeném 7. místě skončil Daniel 
Malušek, který se propracoval v průběhu závodu 
v konkurenci dalších padesáti závodníků. O sedm 

vteřin za ním skončil Michal Zaoral na 9. příčce, 
na 15. místě dojel Jakub Milán a dvacítku uzavíral 
Jonáš Kabrda.   -mah-

Bránu Vrchoviny bude střežit nová posila 
Na postu gólmana tlačila realizační tým Vr-
choviny kopačka, problém však vyřešili. Kádr 
třetiligových fotbalistů Nového Města na Moravě 
totiž posílil jihlavský brankář Michal Lancman. 
Dvacetiletý gólman přichází na jarní hostování. 
Netají se tím, že stojí o pravidelné vytížení. Navíc 

bude rozchytaný jako nikdo jiný v současném 
kádru. Zatímco novoměstští fotbalisté stále 
trénovali individuálně, jihlavské áčko trénovalo 
každý den. 

 -mah-

Biatlon v Novém 
Městě 
Skvělé biatlonové zprávy přistály ve Vyso-
čina Areně. Mezinárodní biatlonová asoci-
ace totiž zveřejnila kalendář svých akcí až 
do roku 2026. Nejenže se v našem městě 
uskuteční dvě březnová kola Světového po-
háru,  ale přehlídka světového biatlonu bude 
pokračovat i v dalších letech. V letech 2023  
(27. 2. – 5. 3.), 2025 (3. 3. – 9. 3.) a 2026 
(19. 1. – 25. 1.) se zde pojedou právě závody 
Světového poháru, v roce 2024 (5.2. – 18. 
2.) přivítá Vysočina  Arena podruhé v his-
torii mistrovství světa. „Je to důkaz toho, že 
patříme k šestici špičkových organizátorů,“ 
říká šéf Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. 
Nové Město na Moravě se tak zařadilo po 
bok Hochfilzenu, Oberhofu, Ruhpoldingu, 
Anterselvy a Osla, kde se také závodí každý 
rok.  -mah-

Biatlonové 
naděje zazářily 
Výjimka udělená Ministerstvem zdravotnic-
tví umožnila konání nominačních závodů 
pro MS juniorů a dorostenců, které by mělo 
hostit na přelomu února a března rakous-
ké středisko Obertilliach. První část nomi-
načních závodů proběhla na konci ledna 
v Jablonci nad Nisou, kde byl na programu 
sprint a vytrvalostní závod. V jejich průběhu 
přitom zazářili reprezentanti našeho gym-
názia. Ve sprintu na 6 km nenašla přemoži-
telku Lenka Bártová.  Na 3. místě ve stejném 
závodě skončila Karolína Špinarová, první 
pětku pak uzavírala Kamila Orálková. Ve vy-
trvalostním závodě na 10 km svoji suverenitu 
opět potvrdila Lenka Bártová, která o jednu 
vteřinu zvítězila před další novoměstskou 
nadějí Zuzanou Doležalovou. Do první pětky 
se ještě vešla Karolína Špinarová.  -mah-
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 7. 1. Veronika Havlíková
 9. 1. Jan Hajda
 10. 1. Veronika Janů
 20. 1. Michael Smolík
manželství
 12. 2. Marie Stoupencová, Zdeněk Klokočník
jubilanti
 1. 3. Miloš Sáblík 91 let 
 7. 3. Milan Mičík 75 let 
 8. 3. Dagmar Šafrová 80 let 
 11. 3. Zdeňka Jindrová 91 let 
 12. 3. František Kučera 87 let 
 19. 3. Ing. Ervín Peřich, plk. v. v. 75 let 
 19. 3. Jana Procházková 75 let 
 19. 3. Marie Topinková 75 let 
 25. 3. Ludmila Bartoňová 85 let 
 27. 3. Marie Jaitnerová 87 let 
 30. 3. Karel Dostál 80 let 
 31. 3. Helena Zrůstková 89 let 
úmrtí
 9. 1. Olga Kosařová (NMnM, 1953)
 13. 1. Marta Šimková (Křídla, 1923) 
 15. 1. Jarmila Humlíčková (Radňovice, 1928)
 15. 1. Miroslav Juránek (NMnM, 1941)
 20. 1. pplk. Pavel Koutenský (NMnM, 1944)
 23. 1. Zora Kervitzerová (NMnM, 1924)
 25. 1. Jaroslav Broža (Pikárec, 1951)
 28. 1. Jaroslav Kříž (Řečice, 1948)
 10. 2. Jiří Lukeš (rodák z Maršovic, 1946)
 11. 2. Libuše Pohanková (Slavkovice, 1942)
 11. 2. Václav Okurka (NMnM, 1947)
 14. 2. Jiřina Srnská (Hlinné, 1926)

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

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

PROBÍHAJÍCÍ a NOVÉ VÝSTAVY:
NA HOUBY!
(25. 2. – 25. 4. 2021)
Otevíráme pro vás první výstavu letošního roku. 
Zabývá se vztahem člověka a přírody. Představí 
mladé autory z Vysočiny i odjinud. Řada děl 
vzniká aktuálně přímo pro téma výstavy. Kromě 
nevšední krajinomalby, grafiky, kresby a roz-
měrného akvarelu bude k vidění intermediální 
instalace či interaktivní hudební živý houbový 
objekt. Výstava proběhne v propojených prosto-
rách Malé galerie a kovárny v nádvorním objektu 
Horácké galerie. Prostory dostanou nový vzhled 
díky vestavbám výstavních panelů. Ty umožní 
větší variabilitu instalací také pro další budou-
cí výstavy.Vystavují autorky: Jitka Chrištofová, 
Marie Ladrová, Šárka Pelikánová, audio-instala-
ce Nikol Strobachová, intermediální instalace 
Markéta Wagnerová. Dámský kolektiv doplňuje 
sochař Tomáš Hlavenka, který by neměl chybět 
na žádné výstavě, která je věnována tématu hub 
ve vztahu k umění. Kurátorem výstavy je Jakub 
Orel Tomáš. Vzhledem k stávajícímu uzavření 
galerií vernisáž výstavy proběhne v pozdějším 
termínu, případně formou komentovaných pro-
hlídek či online formou.
Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy 
(výstava prodloužena), také ON-LINE
Když byla v roce 1970 založena Chráněná kra-
jinná oblast Žďárské vrchy, aby zajistila přetrvání 
krajiny jedinečného souladu horácké architek-
tury 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 tehdejší ředitel Horácké galerie a 
muzea v Novém Městě na Moravě JUDr. Mirko 
Rosenbaum. Pro veřejnost byla v galerii připrave-

Stomatologická pohotovost

na rozsáhlá výstava, jejímž úkolem bylo přesvěd-
čit a získat podporu veřejnosti k ochraně krajiny 
a její přírody, v níž žijí. Na podnět dalšího ředitele 
Horácké galerie PhDr. Josefa Chalupy byly v prů-
běhu roku 2019 a 2020 postupně připravovány 
podklady pro výstavu k příležitosti padesátiletého 
výročí založení. Stalo se tak rovněž díky probí-
hajícímu projektu podpořenému Technologickou 
agenturou ČR ve spolupráci s dalšími institu-
cemi, 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). 
Na výstavě tak mají návštěvníci možnost vidět 
více než tři desítky příkladů srovnání staré fo-
tografie se záběry dnešního stavu, doprovázené 
komentářem, mapou daných míst a detaily.
Letem Bornovým světem 
(do 28. 3. 2021)
Výstava přináší retrospektivní přehled grafické-
ho díla tohoto mnoha generacemi oblíbeného 
autora, doplněný o malby ze soukromé sbírky. 
Adolf Born miloval cestování, jeho tvorba se ne-
zaměřovala pouze na grafiku, 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

6.3.2021 MUDr. Aleš Janoušek
U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
7.3.2021 MUDr. Eva Peňázová
Křenkova 1499, NMnM, 722 410 010
13.3.2021 MUDr. Olga Semerádová 
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
14.3.2021 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
20.3.2021 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
21.3.2021 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
27.3.2021 MUDr. Olga Čumplová
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
28.3.2021 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904

18.3.1886  narodil se v NMnM Josef Kubík, hudební skla-
datel, 135. výročí narození (zemřel 1940 nebo 1941)
28.3.1946 zemřel v Praze Josef František Svo-
boda, národopisný badatel, zasloužil se o 
vybudování HM, 75. výročí úmrtí (naro-
zen 11.2.1874 v Moravských Budějovicích)

Vzpomínky

Dne 11. března uplyne 
25 let, co nás navždy 
opustil pan MUDr. 
František Straka. Věnujte 
mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. 
Manželka s rodinou 

Dne 11. března vzpomeneme nedožitých 90 let 
naší maminky a babičky paní Marie Svobodové z 
Pohledce. Dne 23. března uplyne již 30 let od úmrtí 
našeho tatínka a dědečka pana Josefa Svobody. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Děti s rodinami
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Minibazar

Vzpomínky

Koupíme či si pronajmeme zahradu. Jsme mla-
dá rodinka z NMnM a rádi bychom si přímo ve 
Městě koupili nebo pronajali zahradu k rekreaci a 
drobnému pěstování zeleniny (chatu na zahradě 
uvítáme). 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 nezařízený byt 1+1, 40 m2 v centru 
Nového Města. Přízemí, nová koupelna, vč. 
sklepa, orientace JZ. Jen dlouhodobě, kauce 
nutná. Tel.: 605 408 352
Prodám jablka, domácí mák modrý a kmín. Více 

info na tel. 720 102 472.
Doučím anglický jazyk žáky a studenty. Levně. 
Tel.: 720 102 472
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
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř. 
na ul. Dukelská. Platím hotově ihned. 
Tel.: 776 272 281
Koupím garáž, lokalita Holubka. 
Tel.: 608 724 448
Hledám garáž k pronájmu v NMnM. 

Tel.: 736 171 351
V sezóně nechám posekat 1 000 m2 louky nad 
nemocnicí. Tel.: 775 035 892
Prodáme ratanový nábytek: 2x křeslo, kulatý 
stolek se sklem, pěkný, 1380 Kč, světlo s lopat-
kovým ventilátorem 980 Kč, botník, jako nový, 
imitace dřeva 180 Kč. Tel.: 731 680 524
Prodáme 2 klece na ptáky 230 + 330 Kč, lavici na 
posilování břicha 250 Kč, stůl do obýváku hnědý, 
starší, rozkládací až pro 8 lidí180  Kč, dřev. stůl 
na zahradu 180 Kč. Tel.: 731 680 524
Pronajmu mladé rodině zahradu k rekreaci v 
NMnM. Možnost pěstování drobné zeleniny. 
Tel.: 736 214 338

Uzávěrka dubnového čísla je 
15. března 2021.

Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nezapo-
mene. Dne 29. března 
uplyne už 40 let od úmrtí 
našeho tatínka pana Josefa 
Svojanovského z Nového 
Města na Moravě. Stále 
vzpomínají dcery a syn.

Čas ubíhá a nevrací, co 
vzal, ale láska a vzpo-
mínky v srdcích žijí dál. 
Dne 8. března vzpomene-
me 11. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil pan 
Jaroslav Kostecký z Mar-
šovic. S láskou a úctou 
vzpomínají synové.

Dne 20. ledna nás po krátké nemoci opustil 
tatínek, dědeček, pplk. Pavel Koutenský. Roz-
loučení proběhlo v kruhu nejužších blízkých, 
budeme ale moc rádi za každého, kdo si ho 
aspoň v srdci s námi připomene. Velmi dě-
kujeme personálu Domu s pečovatelskou služ-
bou, stejně tak pracovníkům nemocnice za 
vzornou péči a pomoc. Rodina Koutenských 

Poděkování

Dne 4. března uplynulo 
smutných 10 let, co nás 
navždy opustil pan Bo-
huslav Běhounek.
Stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka 
Marie, Milan a Jaroslava – 
děti s rodinami.

„Až tady nebudu, zmizí jak 
sen, co jsem si ponechal 
pro sebe jen. Až tady nebu-
du, žít bude dál v druhých, 
co jsem jim v životě dal.“ 
Dne 31. března uplynou 4 
roky ode dne, kdy naposle-
dy dotlouklo srdíčko naše-
ho milovaného manžela, 

tatínka, dědečka a pradědečka Josefa Novotné-
ho. Čas slzy v našich očích osušil, bolest v našich 
srdcích však nikdy neuhasne. S láskou a úctou 
vzpomíná milující rodina.

Deset let už plynulo, ale 
je to jako včera, vždyť ta 
bolest v srdci vůbec ne-
zmizela… Dne 5. března 
uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustil náš tatínek, 
dědeček, bratr, strýc, švagr, 
přítel pan Zdeněk Houdek. 
S láskou vzpomíná rodina.

Již jen kytičku na hrob mů-
žeme Ti dát, tiše postát a 
vzpomínat. Dne 28. března 
vzpomeneme 4. smutné vý-
ročí, co nás navždy opustila 
paní Marie Štejdířová. 
S úctou a láskou vzpomíná 
rodina. 

Před rokem, dne 26. břez-
na, se s námi rozloučil 
po krátké těžké nemoci 
náš syn, manžel, tatínek, 
dědeček, bratr a tchán 
pan Leopold Novák. 
Kdo jste ho znali, věnuj-
te mu prosím spolu s 
námi malou vzpomínku. 

Rodina Novákova a Müllerova

V únoru uběhlo už 12 let 
od smrti našeho tatínka 
a dědečka pana Oldři-
cha Sklenáře z Nového 
Města na Moravě. Kdo 
jste jej znal, vzpomeňte 
společně s námi. Rodina 
Sklenářova a Kuncova

Dne 10. března vzpomeneme 1. výročí úmrtí naše-
ho otce, pana Josefa Andrlíka, kterého v létě násle-
dovala jeho manželka Marie. Oba společně bydleli v 
DPS NMnM a byli velmi spokojeni. Chtěli bychom 
vyzdvihnout profesionální a lidský přístup všech 
zaměstnanců, kteří se o naše rodiče starali. Moc dě-
kujeme. Blanka Hubáčková a Radmila Kalibánová

Dne 6. března 2019 zemřel 
pan František Šajner. Vzpo-
mínají syn Josef a Karel s 
přítelkyní Libuší a s rodi-
nami.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Prosíme, přineste vytištěný 
text a fotografie v  co nejlepší kvalitě. 

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz
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Ochotníci netrpělivě vyhlížejí konec lockdownu
O situaci amatérských divadelníků v Novém Městě 
jsme hovořili s jejich vedoucím Petrem Smékalem. 

V jakém stavu je v těchto dnech ochotnický 
soubor?
Kdybych měl srovnat soubor před rokem a dnes, 
tak hlavní změnou je, že kvůli covidu nehrajeme. 
Také řada lidí odešla. Z různých důvodů, pra-
covních, osobních a dalších. V současné chvíli 
je nás jedenáct. Naši hru Pane, vy jste vdova, 
kterou jsme nastudovali v loňském roce, jsme 
proto museli opustit. Nechali jsme si ji v záloze 
pro případ, kdyby se ti lidé znovu vrátili. Je to 
nepříjemné, protože lockdown přišel několik dní 
před premiérou. Všechno bylo připravené, herci, 
kulisy, kostýmy …

Na čem pracujete nyní?
Začali jsme secvičovat komorní verzi hry Taková 
normální rodinka. Vybrali jsme nejzajímavější 
části z původního televizního seriálu. Myslím, 
že výběr letošní hry je povedený a že se bude 
divákům líbit. Je však otázkou, kdy. Za této epide-
mické situace zkoušet nemůžeme. Premiéra byla 
naplánována na konec března, ale to nedopadne. 
Budeme si přát, abychom hru představili ještě 
během letošního roku. Prostě musíme čekat na 
další vývoj situace a doufat.

Není to frustrující jak pro herce, tak pro vás?
Všichni to děláme pro potěšení, ale je vidět, že lidé 
jsou už trochu skeptičtí. V normální době bychom 
v tuto chvíli už všichni uměli text pozpátku, ale 
trochu cítím, že souboru chybí motivace. Není 
divu, když nevíme, kdy budeme moci opět hrát. 

A jak tu situaci vnímáte vy jako vedoucí sou-
boru?
Loni to byl šok a ledová sprcha. Bylo to nepří-

jemné, lidi z toho byli zdrcení. Letos je to velká 
nejistota. 

Letošní rok je v Novém Městě Rokem divadla. 
Jak se zapojuje váš soubor?
Jiří Janíček, jeden z našich členů, hrál ve všech 
ochotnických spolcích, které tu působily před 
námi. Je jedním ze spoluautorů knihy, která se 
historií ochotnických spolků v Novém Městě 
zabývá. Křest knihy měl být právě na naší břez-
nové premiéře. Zároveň měla začít přehlídka 
ochotnických divadel z okolí. A to také není jis-
té. Myslím si dokonce, že mnoho amatérských 
divadel prostě letos ani zkoušet nezačalo.

Jak ochotníci v Novém Městě fungují dnes?
Soubor jsme zakládali před osmi lety. Tehdy nás 
bylo kolem 30. Nejdříve jsme hráli pod křídly kul-
turního domu a pak jsme se organizačně osamo-
statnili, je to praktičtější. Co se týče repertoáru, 

tak se stále držíme osvědčeného výběru známých 
českých komedií. Scénáře buď píšeme sami, nebo 
požádáme divadlo, které už námi vybranou hru 
hraje, jestli by nám nedalo svůj scénář. Ten potom 
upravujeme podle svých potřeb. 

Ochotnických souborů je ale ve zdejším 
kraji poměrně dost, dá se hovořit o nějaké 
ochotnické scéně?
Souborů je tu opravdu hodně. S nadsázkou se dá 
říct, že v každé větší vesnici. Máme mezi sebou 
dobré vztahy. Na internetu existují i společné 
stránky. Většinou ale komunikujeme po soci-
álních sítích. Rádi navštěvujeme i jiné soubory, 
člověk hledá inspiraci samozřejmě všude a je dob-
ré se podívat, jak to dělají jinde. Máme zvláštní 
vztah k Rozsochám, kde jsme s manželkou dříve 
pár let hráli, ale chodíme často do Žďáru i do 
Křídel.  -kb-

Koncerty z kulturáku 
živě a online

Do novoměstského kulturního domu přijeli 
klávesista, kytarista a zpěvák Ondřej Fencl s 
brilantním saxofonistou a flétnistou Ondřejem 
Klímkem (Vltava, Kamil Střihavka, B.S.P…), 
multiinstrumentalistou Matějem Belkem (Koller-
band, Lenka Dusilová, Vladimír Mišík…) a  Mí-
šou Hnátkem (divadlo Elf, 5P Luboše Pospíšila). 
Koncert byl vysílán přes facebook a YouTube. 
Diváci mohli hudebníkům přispět libovolnou 
částkou. Do akce se zapojil i K Club se svým po-
jízdným barem. Pro velký úspěch je už teď jisté, 
že akci si Novoměstská kulturní zařízení brzy 
zopakují. Tak se nezapomeňte připojit! -kb-
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Nové vedení 
Horácké galerie
Novou ředitelkou Horácké galerie se na zá-
kladě výběrového řízení, které uspořádal Kraj 
Vysočina jako zřizovatel galerie, stala Věra 
Staňková. Žije v Novém Městě na Moravě, 
kde absolvovala gymnázium, poté vystudova-
la Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v 
Praze se specializací na televizní a filmovou 
tvorbu. Tiskovou, redaktorskou, manažer-
skou i organizační agendu vykonávala pro 
Ministerstvo zahraničních věcí, Český roz-
hlas a Českou televizi Brno a další státní i 
soukromé subjekty. Je publicistkou a scé-
náristkou, autorkou knih, marketingových a 
PR strategií, lektorkou, spoluorganizátorkou 
benefičních akcí i soutěží pro nadané studen-
ty.  -kb-

Bianca Bellová navštíví novoměstskou 
knihovnu
Od ledna do prosince 2021 se v knihovně autorským 
čtením a debatou představí deset současných čes-
kých autorů prózy i poezie. 31. března 2021 v 17:00 
přivítáme spisovatelku Biancu Bellovou, online 
nebo osobně.

Bianca Bellová (*1970)
Spisovatelka a překladatelka s bulharskými ko-
řeny. Narodila se v Praze, kde doposud žije na 
půl cesty mezi balkánskou a britskou částí své 
rodiny. Vystudovala VŠE. V roce 2009 jí vyšla 
prvotina Sentimentální román, kterou v roce 
2018 v revidované verzi znovu vydalo nakla-
datelství Host. Následovaly knihy Mrtvý muž 
(2011) a Celý den se nic nestane (2013). V roce 
2017 vyšla autorčina zatím nejúspěšnější kniha, 
román Jezero; získala titul Kniha roku Magnesia 
Litera i Cenu Evropské unie za literaturu. Práva 
na její vydání byla prodána do osmnácti zemí. 
Následoval román Mona (2019). V únoru 2021 
vyšlo autorčino zatím poslední dílo, povídková 
sbírka Tyhle fragmenty. Kromě psaní se Bian-
ca Bellová věnuje tlumočení a překladatelství z 
angličtiny. Jejím manželem je hudebník Adrian 
T. Bell, mají tři děti.

Burza knih
V březnu, pokud bude knihovna otevřena, chys-
táme výprodej knih. Bude-li stále zavřeno, ná-
hradní termín hned po otevření.

Online soutěž „Hrdinové  
z knih“ 
Je tu březnová online soutěž pro všechny nadšené 
čtenáře.  V tomto měsíci jsme vybrali deset hrdinů 
ze známých knih. Vaším úkolem bude poznat, 
do které knihy hrdinové patří. Více informací na 
www.knihovna.nmnm.cz.  
 Marie Šímová

Rok divadel: medailonky osobností spjatých s NMNM
Scénografka Iva Němcová 
Jako první představujeme Ivu Němcovou, jednu 
z předních osobností své scénografické generace. 
Za práci na inscenaci opery Leoše Janáčka Z mrt-
vého domu jí byla udělena Cena Národního diva-
dla pro umělce do 35 let, bohužel in memoriam.
Narodila se 3.3.1980 v Nové Vsi, vystudovala 
aranžérství ve Žďáru, SŠUŘ v Brně, DAMU obor 
scénografie v Praze, absolvovala roční stáž v Lon-
dýně na prestižní škole Central Saint Martins. 
Navrhla scénu a kostýmy k mnoha divadelním 
představením a filmům, vytvářela vizuální styl 
nekomerčním spotům a projektům (např. pro na-
daci Hospic, Jedličkův Ústav, DesignHelp), byla 
autorkou výtvarného řešení videoklipů pro The 
Tap Tap a podílela se na zajímavých site specific 
projektech, třeba originální exkurzi do zaniklých 
Barrandovských teras. 
Divadelní ústav vydal knihu o jejím díle a vytvořil 
webové stránky (ivanemcova.cz). Neuvěřitelně 
originální a nápadité videoinstalace a modely 
scén Ivy Němcové můžete vidět na výstavě, kterou 
zapůjčíme letos na podzim do Horácké galerie. 
Na Ivu Němcovou vzpomínají její nejbližší přá-

telé jako na talentovanou, originální a vizionář-
skou „bytůstku”, která svoji vášeň dávala práci 
a dokázala vždy z minima prostředků vytvořit 
skvělé věci. Jak sama říkávala „z hovna muškát”.
Její kolega, režisér Daniel Špinar, říká: „Pracovat 
s ní bylo opravdu osvobozující. Vedle ní jsem si 

vždy znovu a znovu uvědomoval, že umělec má 
plně věřit své intuici a jít si za svým – ať si každý 
říká, co chce. Měla obrovský smysl pro humor. 
Pro vtipný a neúprosně přesný komentář nikdy 
nešla daleko!”  
 Alice Hradilová

Kulturní novinky najdete také na webu města 
www.nmnm.cz v sekci Kultura. 
Další číslo Novoměstska vyjde 1. dubna. 
Uzávěrka je 15. března.

Maketa scény k představení Morgiana. Klicperovo divadlo, 2012
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Zmizelé Nové Město
Sportovní škola mládeže byla založena před 68 lety

Od 19. století je Nové Město na Moravě 
spojováno se zimními sporty. Po bruslení 
přišly na řadu lyže.  Šikovní stolaři a ko-
láři dokázali již v roce 1890 napodobit lyže 
dovezené převážně ze Skandinávie. Chudí 
a věčně hladoví Horáci se brzy skamarádili 
s  lyžemi tak, že se později stali mistry světa, 
nositeli olympijských medailí a reprezentan-
ty. Lyžování začalo být součástí životního 
stylu Novoměstska. Za doby protektorátu, 
kdy byly ztraceny naše pohraniční hory, bylo 
Horácko významným lyžařským střediskem.
Po únorovém puči 1948 došlo ve veškeré spor-
tovní činnosti k závažným akcím. Byly zrušeny 
spolky Sokol, Orel, Junák a jednotlivé spor-
tovní svazy. Po vzoru Sovětského svazu byla 
vyhlášena Jednotná tělovýchovná organizace 
a její složky byly organizovány podle jednot-
livých pracovních odvětví. Takže v  Novém 
Městě byly začátkem padesátých let založeny 
nové sportovní organizace s  novými názvy. 
Spartak pro nově vznikající Chiranu, Tatran 
pro dřevozpracující průmysl a lesy, Slovan pro 
zdravotnictví, Slavie pro školství, Svazarm pro 
spolupráci s armádou a zdevastovaný Sokol 
pro základní tělesnou výchovu. Nově vzniklé 
resorty pořádaly mistrovství a přebory krajů, 
republiky v  odpovídajících sportech. Touto 
akcí komunistický režim zrušil soudržnost a 
akceschopnost jednotlivých organizací a jejich 
vliv na vývoj naší republiky po únoru 1948.
Pro sportovce to byla katastrofa. Například 
naše vynikající mistrovská lyžařská štafe-

ta ve složení Jaroslav Zajíček (zemědělec), 
Karel Dvořák (úředník), František Balvín 
(kovář), Ing. Karel Hlaváč (strojař) se již 
nemohla sestavit. Každý byl totiž z  jiného 

resortu. Tato anomálie trvala několik let.
Jednotlivé sporty potom měly v Jednotné tě-
lovýchovné organizaci svoje sekce, které vedl 
výbor a ústřední trenér. Lyžařskou sekci jako 
ústřední trenér vedl Bohuslav Tvrzník, který 
měl mezi novoměstskými lyžaři mnoho přá-
tel a spolupracovníků. Začátkem roku 1952 
požádal Novoměšťáka prof. Jiřího Beranovské-

ho, bývalého reprezentanta v závodě sever-
ské kombinace a akademického mistra světa, 
tehdejšího profesora matematiky a tělesné vý-
chovy na novoměstské reálce, o vypracování 
moderních tréninkových programů pro mládež 
v dorostovém věku. Předpokládal se výběr a 
soustředění sportovně nadaných žáků, v bu-
doucnu i ubytování sportovců v místě školy. 
Pro pilotní projekt bylo vybráno Nové Město 
a Jilemnice s trenérem Václavem Mečířem. Pro 
vytvoření programu sloužily podobné projekty 
ve Švédsku a SSSR.  Profesor Beranovský vyu-
žil svoje poznatky nejen z lyžování, ale i z lehké 
atletiky a program a sylaby připravil. Navázal 
na trenérský kurz švédského trenéra Bergforse, 
který poté vedl v roce 1947 i v Novém Městě. 
Bergfors přišel s novými poznatky ve fyziologii, 
ale hlavně s novými metodami nácviku běžecké 
techniky. Kurz proběhl na Medlově, a když jsem 
se později s  Bergforsem ve Švédsku setkal, 
velmi na svůj pobyt na Medlově vzpomínal.
Začátkem školního roku 1952/53 byli požá-
dáni ředitelé škol v Novém Městě, Žďáru, 
Sněžném, Svratce a dalším okolí, aby s po-
mocí Tyršova odznaku zdatnosti TOZ, vy-
tipovali žáky a žákyně ročníků 1939 a 1938 
k  účasti na výběrovém řízení do Sportovní 

školy mládeže se zaměřením na lyžování. 
Testy proběhly na stadioně v Novém Městě a 
zúčastnili se jich žáci převážně ročníku 1939 a 
1938, kteří měli vysoké bodové hodnoty TOZ.
Pokud si pamatuji, chlapci skládali test z běhu 
na 60 metrů, běhu na 1 km, skoku z místa, 
skoku do dálky a výšky, hodu míčkem. Paramet-
ry pro dívky jsem nezískal, ale pravděpodobně 

Sportovní škola dorostu v roce 1954. Zleva nahoře:  Josef Jaroš, Josef Černý, Václav Kliment, Josef Kadlec, 
Josef Sokolíček, Vojtěch Pospíšil, Jiří Pelaj, Láďa Doležal, Josef Fiala, Helena Beranovská, František Kuchař, 
Slavomír Mokrý, Jiří Beranovský. Zleva dole: Bohdan Kincl, Josef Cícha, Jana Kadlecová, Věra Kučerová, 
Marie Pospíšilová, Jana Stejskalová, Věra Krabcová, Nina Stehlíková, Karel Pohanka, Ivan Juránek

Zlatá lyže roku 1951, zleva Karel Dvořák, Karel Hlaváč, Jaroslav Zajíček
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byly stejné. Protože SŠM byla plánována v teh-
dejší době jako běžecká a severská kombinace, 
byly pro chlapce společné povinné testy síly a 
obratnosti, které proběhly v sokolovně. Stoj 
na hlavě, na rukou, šplh na laně, kotoul vpřed 
a vzad a skok plavmo přes švédskou bednu. 
Výška bedny se zvyšovala dle schopnosti žáka.
Do týdne po testech dostali vybraní účastníci 
pozvání na lékařské vyšetření do nemocni-
ce a pozvání na zahájení Sportovní školy. 
Profesor Beranovský a jeho trenérský tým 
ve složení Helena Beranovská, Vlastimil 
Vorlíček a Bohumil Lorenc vybrali tým do-
rostenců a dorostenek ročníku 1938–39, 
v  každém družstvu do 10 členů.  Mimo 
základní družstva byly vytvořeny tzv. 
přípravky z  ročníku 1940 a mladších, 
kteří měli mimořádné výsledky v testech. 
Obě přípravky měly po pěti členech.
Bohužel jsem nenašel žádné archivní 
doklady o složení družstev, a tak se-
znam prvních žáků SŠM je sestaven 
ze vzpomínek některých účastníků.
Družstvo dorostenců: Josef Cícha, 
František Kuchař, Josef Černý, Slavo-
mír Mokrý, Jiří Doležel, Ivan Juránek, 
Josef Fiala, ze Sněžného Jiří Dobiáš, 
Jaroslav Slováček, M. Koplík (Žďár).   
Družstvo dorostenek: Jana Stejskalová, Jana 
Kadlecová, Věra Krabcová, Marie Pospíšilová, 
Marie Popelková, Nina Stehlíková (Sněžné).
Přípravka dorostenci: Vojtěch Pospí-
šil, Ladislav Slonek, Miroslav Miluš-
ka, Jan Kadlec (ročník 1941, mimořádně 
zařazený na základě výsledků  testů).
Přípravka dorostenky: Eva Kuchařová, 
Eva Čejková, Hana Horáková, ze Žďá-
ru Jitka Kosinková a Miluše Koplíková.
Vybraní sportovci obdrželi průkazku člena 
SŠM, která opravňovala k bezplatnému vstu-

pu na všechny sportovní akce v republice. Kdo 
dojížděl do Nového Města, dostal zaplacené 
jízdné. Na tehdejší dobu, kdy se stály fronty 
na všechno, bezplatné vybavení žáků bylo mi-
mořádné. Dostali jsme teplákovou soupravu, 
finské modré lyžařské čepice, sportovní obuv 
(kecky), lyže – většinou novoměstské výroby, 
tonkinové hole z Dřevotvaru Znojmo, norské 
vázaní Rottefella, sadu tuhých a tekutých vos-
ků Swix. Tyto vosky byly dovezeny pouze pro 
reprezentační družstva, pro řadové závodníky 
byly nedostupné. Běžecké lyžařské boty jsme 
měli většinou vyrobené u místních obuvní-

ků, pana Kotovice a pana Slámy z Jiříkovic.
Tréninkové jednotky (90 minut) byly jedenkrát 
nebo dvakrát týdně. Tréninky probíhaly za kaž-
dého počasí na stadionu, tehdejší kulisárna, 
prostor pod tribunou u sokolovny, sloužila jako 
šatna. Kancelář a sklad SŠM byl v sokolovně.  
Chlapci byli rozděleni do dvou skupin, první 
vedl Vlastimil Vorlíček, druhou, kde byla i pří-
pravka, vedl Bohumil Lorenc. Děvčata vedla 
Helena Beranovská.  Tréninková jednotka 
byla zaměřena na vytrvalostní i rychlostní 

složku, techniku a imitace lyžařského běhu. 
Mimo společný trénink byl připraven i indivi-
duální tréninkový plán, většinou vytrvalostní-
ho charakteru, který jsme plnili individuálně.
SŠM měla první soustředění v prosinci 1952 
na Čeřínku u Jihlavy. Na závěr se uskutečni-
ly první kontrolní závody. Jelo se na firnu a 
já jsem měl jako jeden z mála první běžecké 
lyže s umělými hranami a mohl jsem bruslit.
V  lednu 1953 byly uspořádány školské ly-
žařské závody, kde tehdejší novoměstská 
SŠM obsadila všechna první místa. Z  naší 
přípravky vyhrál Vojta Pospíšil, já jsem byl 
druhý, třetí skončil Mirek Miluška. V  lednu 
1953 byly v Novém Městě uspořádány mezi-
národní lyžařské závody mládeže mezi teh-
dejší NDR a ČSR. Start a cíl byly na Korsi-
ce, tratě byly vedeny přes Brožkův kopec.
Z děvčat byla nejlepší novoměstská Jana Stej-
skalová. Chlapecká přípravka jela jako předjezd-
ci a naše měřené časy patřily k nejrychlejším.
První sezona SŠM se povedla nejen běžcům, 
dařilo se i v závodě sdruženém. Na Velikonoce 
v roce 1954 odjela SŠM mimo přípravku na 
jarní soustředění na Štrbské Pleso. Vrátili se 
většinou s polámanými lyžemi. Štrbské Ple-
so nebylo Košíkovo pole. Mimořádnou akcí 
bylo letní pozvání do Prahy na atletické utkání 
ČSR – Maďarsko. Sice jsme spali v noclehárně, 
ale stravovali jsme se v přepychové restauraci 
v Obecním domě. První den jsme byli v zoolo-
gické zahradě, kde nás pomočil opičák. Museli 
jsme si koupit levnou voňavku na potlačení opi-

čího pozdravu. Druhý den jsme navštívili 
tréninkový stadion na Strahově, kde jsme 
se setkali s manželi Zátopkovými. Seděli 
jsme na trávě a povídali si, když Emil 
prohodil: „Kluci, pojďme se proběhnout, 
holky ať si povídají s Danou.“ Nikdy ne-
zapomenu, jak Emil po jenom kolečku 
na dráze nasadil několik trháků, a nám 
se zdálo, že stojíme na místě. Dnes si 
nedovedu představit, že by se dnešní vr-
cholový sportovec choval tak, jak kdysi 
zlatí Emil a Dana při setkání s novoměst-
skou Sportovkou. A tou dobou byl Emil 
Zátopek světová sportovní jednička.

Prázdniny v roce 1953 byly pro SŠM po-
slední. Připravený systém byl zrušen a na-

hrazen Sportovní školou dorostu, která oproti 
výběrové SŠM byla založena na masovosti vý-
chovy. Výrazně byla omezena finanční dotace. 
Tyto kroky byly učiněny pod tehdy provedenou 
měnovou reformou (1. června 1953), která zá-
sadně ovlivnila život v Československu.  V září 
1953 byl proveden nábor do SŠD a zájem byl mi-
mořádný. Každý ročník měl okolo 20 účastníků. 

Ladislav Slonek
pokračování příště

Cíl před sokolovnou v roce 1960

Závody u sokolovny kolem roku 1955
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Vzpomínka na Pavla Koutenského
Dne 20. 1. 2021 po krátké nemoci zemřel v místní 
nemocnici Pavel Koutenský, podplukovník ve vý-
službě. Pavel Koutenský se narodil 21. ledna 1944 
v Novém Městě na Moravě. V dětství mu zemřela 
maminka, vyrůstal tedy jen se svým otcem a brat-
rem. Po absolvování gymnázia vstoupil do armády, 
absolvoval ženijní výcvik a stal se důstojníkem 
dělostřelectva. Za své postoje v době pražského 
jara byl z armády vyloučen a ve vojenském pro-
cesu odsouzen za hanobení republiky. Vrátil se 
do Nového Města, kde za bedlivého dozoru STB 
pracoval v místní pobočce podniku Uranový prů-
zkum. Po pádu komunistického režimu byl plně 
rehabilitován a vrátil se zpět do armády, odkud 
odešel v hodnosti podplukovníka. V Novém Městě 
byl výraznou postavou, byl členem zastupitelstva i 
městské rady a zasazoval se o uchování památky 
novoměstských občanů, kteří vzdorovali tota-
litním režimům všeho druhu. Vychoval tři děti. 
Posledních deset let života se i přes vlastní vážné 
zdravotní problémy obětavě staral o nemocnou 
manželku. 
Michal Šmarda, starosta města
„Novoměšťák, statečný a tvrdý chlap, člověk se 
smyslem pro spravedlnost a čest. Chlap, který 
se dokázal obětovat a milovat. Ale dokázal taky 
nekompromisně trvat na svém a bez okolků dát 
najevo, co se mu nelíbí. To byl pro mě Pavel Kou-
tenský. Vážil jsem si ho a vždy jsem mu pozorně 
naslouchal. A že mi uměl pěkně vyčinit. Jsem 
hrdý, že jsem měl možnost mu předat ocenění za 

celoživotní přínos Novému Městu. Díky za vše, 
co jste ve svém životě vykonal. Pro svoje město 
i svoji vlast.“

Vítek Koutenský, syn
„Táta mi zůstane velkým vzorem díky své potřebě 
důsledně se držet toho, co považoval za obyčejnou 
lidskou slušnost. Z téhle cesty neuhýbal bez ohle-
du na její cenu. Za pražského jara ho to vyléčilo 
z důvěry v komunismus, přivedlo k odsouzení 
vojenským prokurátorem a bezmála na dvacet 
let poslalo k lopatě. Posledních deset let se bez 
oddechu staral o naši maminku, protože si ne-
dovedl představit, že by na to po všem, co spolu 
prožili, mohl rezignovat. Uměl nám vždy jasně 
říct, co si myslí, aniž by nám ale kdy bral svobodu 
se samostatně rozhodnout. Byl to bezva chlap s 
velkým srdcem. Chybí mi.“
Jaromír Černý, dlouholetý kamarád
„S Pavlem Kouťasem jsem se znal od dětství a byl 
to opravdový a dobrý kamarád. Když bylo potře-
ba, tak byl vždy ochoten pomoci, bylo na něho 
spolehnutí. Léta našeho přátelství byla naplněna 
spoustou pěkných roztodivných zážitků, na které 
jsme poslední léta mohli bohužel už jen vzpomínat. 
Nebyl jsem jeho jediným kamarádem, vzhledem 
ke své otevřené povaze a specifickému smyslu pro 
humor měl dobrých kamarádů dost. Díky svému 
umu organizátora, který si přinesl z vojny, jsme 
se také často setkávali. A tak za všechny jeho ka-
marády a přátele mohu říci, že zůstane v našich 

vzpomínkách, vždyť jsme po dlouhý čas patřili 
k sobě!“
Sylva Tesařová, spolupracovnice
„S Pavlem Koutenským jsem se poprvé setkala 
v Horáckém muzeu, když zde sháněl informace 
k partyzánskému hnutí na Novoměstsku. Má práce 
historika a z ní vyplývající zájem i o toto období 
naší historie mě vedly ke členství v Českém svazu 
bojovníků za svobodu, jehož byl Pavel Koutenský 
předsedou, nejdříve zde v NMnM a později i na 
okrese ŽnS. Při spolupráci s ním jsem viděla, 
s jakým zájmem se stará o žijící účastníky odboje 
za 2. světové války, jak je dokáže potěšit osobní 
návštěvou. Stejně tak důležité pro něj bylo, aby se 
nezapomínalo na dnes už nežijící – na Cyrila Musi-
la, Eduarda Sošku, Hynka Hájka a mnohé další. 
V poslední době jsem si na něj často vzpomněla, 
jak se vracíval rozčilený z Prahy ze zasedání ÚV 
ČSBS, kde se podle jeho slov „ti papaláši starají 
jen o svá teplá, dobře placená místa a problémy 
členů je naprosto nezajímají“. A přesto tuto práci 
nevzdával, dokud mu to vlastní zdravotní stav a 
stav jeho ženy dovoloval.“  -kb-

Žádost o spolupráci při 
aktualizaci Akčního plánu 
rozvoje sociálních služeb 
pro rok 2022 
Vážení spoluobčané, 
Nové Město na Moravě připravuje aktualizaci 
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 
2022. Rádi bychom vás poprosili o spolupráci. 
Akční plán rozvoje sociálních služeb je soubor 
plánovaných činností, který doplňuje Komunitní 
plán sociálních služeb města Nového Města na 
Moravě. Úzce souvisí s dotační politikou města, 
a proto je důležité každoročně reagovat na po-
třeby občanů. Vaše odpovědi a náměty budou 
zapracovány do plánu na rok 2022. 
Co s vyplněným anketním lístkem, který na-
jdete níže? 
1) Odevzdejte na podatelně městského úřadu. 
2) Telefonicky nebo osobně kontaktujte paní 
Mgr. Věru Novotnou z odboru ŠKSV (tel. 
566 598 425, 601 339 787).
3) Telefonicky nebo osobně kontaktujte ředi-
telku Novoměstských sociálních služeb paní 
Ing. Mgr. Hanu Janů, DPS Žďárská 68 (tel. 
603 486 167). 
4) Vyplňte anketu online na noviny.nmnm.cz. 
Odpovědi nám dejte vědět do 12. 4. 2021. 

Žádost o spolupráci při aktualizaci Akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb pro rok 2022 

1. Využíváte nějakou sociální službu? Pokud ano, uveďte jakou. 

2. Jakou pomoc byste v našem městě uvítali? Co Vám chybí?

3. Máte připomínku, podnět ke službě, kterou využíváte Vy nebo 
někdo z Vašich blízkých?
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Z archivu novoměstského muzea 
Rádi se s vámi touto cestou každý měsíc podělíme 
o něco zajímavého, na co při své práci narazíme.
Tato krásná fotografie se nachází v druhotné 
dokumentaci. Její zvětšeninu chceme umístit ve 
stálé expozici. Není k ní žádný popis, ale podařilo 
se nám vypátrat, že je na ní vyobrazen dům č. p. 
17 v Nové Vsi, dosud největší statek v obci. Dům 
byl přestavěn v 70. letech, ale branka a vrata s 
parkánem (zeď uzavírající dvůr) stojí dodnes. Na 
fotografii je na domě cedulka s nápisem "Starosta 
obce". Byl jím František Nečas (na fotce v klo-
bouku). Jeho syn, který v domě žije, identifikoval 
ještě sestru F. Nečase Boženu Lukšovou (vedle 
dítěte) a tehdejšího souseda Františka Zdražila. 
Děkujeme paní starostce Tučkové za pomoc,
 jsme rádi, že fotografie nemusí zůstat vystavená 
bez popisku.   Alice Hradilová

Jan Amos ve výstavě
Výstava o J.A. Komenském bude k vidění v oknech 
KD od 15. února do 31. března 2021.

Jan Amos Komenský, nezapomenutelná osobnost 
naší historie, se dostal do komiksu „KOMenský v 
KOMiksu". Tento projekt moderním způsobem 
přibližuje život J. A. Komenského. Představuje 
životní příběh a dílo Učitele národů. Komiksové-
ho zpracování se ujala autorská dvojice Klára 
Smolíková (spisovatelka) a Lukáš Fibrich (ilu-
strátor). Klára Smolíková spolupracuje s dět-
skými časopisy, píše knížky pro děti a scénáře 
ke komiksům, počítačovým hrám i večerníčkům. 
Lukáš Fibrich je malíř, ilustrátor a autor komiksů, 
dlouhodobě spolupracuje s časopisem ABC. Tato 

výstava je určena nejen dětem a mladé generaci. 
Každý panel zobrazuje uzavřený příběh životní, 
učitelské, vědecké či kněžské dráhy Jana Amo-
se. Komenský byl jedním z největších českých 
myslitelů a filosofů, byl zakladatelem moderní 
pedagogiky. Narodil se 28. března 1592 na Mo-
ravě a zemřel 15. listopadu 1670 v Nizozemsku. 
Výstava vznikla ve spolupráci s UNESCO a je 
součástí tříletého programu národních oslav vý-
ročí. Připomíná nejen loňské výročí úmrtí J. A. 
Komenského, ale také 430. výročí jeho narození, 
které připadá na rok 2022. Výstavu nám zapůjčilo 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 
Komenského  
 -kb-

Základní škola Spolu přijímá první žáky
Naše škola vznikla z iniciativy novoměstských 
rodičů, získala akreditaci MŠMT a od září 2021 
otevírá jednu věkově smíšenou třídu (1.–3. 
ročník). Výuka bude probíhat zčásti v Novém 
Městě (přízemní učebna ZUŠ Jana Štursy) a 
zčásti venku, nejčastěji na Koníkově v přírodní 
zahradě Ekocentra Rojko. Zápis do 1. –3. třídy 
se uskuteční v pátek 23. 4. 2021.
Chystáme i další akce pro děti a rodiče:
• 26.3. Zahrada jako přírodní učebna – ukázka 
učení venku
• 21.5. S místem pro místo – ukázka dalších 
metod učení
• 23. –27.8. Seznamovací letní příměstský tábor 
pro zapsané děti
Vzdělávání bude založeno na badatelské výuce. 
Děti chceme učit v bezprostředním kontaktu 

s přírodou a reálným světem. Krom nabytých 
znalostí se naučí spolupracovat, řešit problémy, 
respektovat jeden druhého a přijdou i na to, co 
v životě chtějí.

Jak praví J. A. Komenský: „Lidé mají se učiti, 
pokud možno, ne nabývati rozumu z knih, nýbrž 
z nebe, země, dubů a buků, tj. znáti a zkoumati 
věci samy a ne pouze cizí pozorování a doklady 
o věcech.“  

Více informací včetně osobních kontaktů nalez-
nete na stránkách www.skolaspolu.cz nebo mů-
žete psát na info@skolaspolu.cz. 
Těšíme se na vás! Tým ZŠ Spolu
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Vysočina Arenu poznamenal covidový útlum 

Uzavřené lyžařské areály, výrazně omezené spor-
tování veřejnosti, amatérských sportovců, dětí a 
mládeže. To jsou současné důsledky pandemické 
krize covid-19. Drtivá většina lyžařských stře-
disek v celé Evropě je pro sportování veřejnosti 
uzavřena. Jedinou výjimkou jsou závody Svě-
tových pohárů a mistrovství světa. Ať už ve sjez-
dovém lyžování, jako nedávno v italské Cortině 
d´Ampezzo, nebo v klasickém lyžování. Do stejné 
situace se dostala v tomto zimním období i Vy-
sočina Arena. 
Kromě vydařeného lednového mistrovství repub-
liky v běhu na lyžích a přeboru republiky se muse-
la končící zimní sezona obejít bez dorosteneckých 
i žákovských přeborů biatlonistů i běžců. Nedo-
stalo se ani na párkové závody nejmenších, které 
mají v Novém Městě už předválečnou tradici, a 
další tradiční akce pro veřejnost. Například Čes-
komoravský pohár v běhu na lyžích, Štěpánské 
závody nebo populární Ve stopě Zlaté lyže. Areál 
světových parametrů se všestranným využitím 
zeje prázdnotou. 
Výjimky z epidemických opatření ale umožňu-
jí uspořádat mezinárodní závody. A tak pohled 
do nejbližší budoucnosti napovídá, že bohatý 
program bude pokračovat začátkem března dvě-
ma závody Světového poháru v biatlonu (4.3. – 7. 
3.) a o týden později (11.3. – 14. 3.) se místo 
předolympijské generálky v Pekingu budou opět 
rozdělovat ve Vysočina Areně body do biatlo-

nového Světového poháru. 
Hodně zvratů provázelo Světový pohár běžců, 
který se měl uskutečnit ve Vysočina Areně 20. a 
21. února. Lyžařskému svazu se podařilo získat 
týden před akcí výjimku, že zahraniční účastníci 
z rizikových zemí nemusí podstoupit po příjezdu 
České republiky pětidenní karanténu. Jenže o 
půl dne později vydalo Německo nařízení, že po 
příjezdu z České republiky musí všichni občané 
podstoupit desetidenní karanténu. Tím by běžci 
po absolvování závodů v Novém Městě nemohli 
startovat ve větší části mistrovství světa v Oberst-
dorfu. Po odstoupení Norska se nabízel náhradní 
termín závodu ve Vysočina Areně o měsíc později 
(20. a 21. března). I tato varianta ale padla. Pro 
změnu kvůli financím.  
„Důvodem je velmi nízká finanční podpora ze 
strany Národní sportovní agentury (NSA). Pokud 
bychom akce pořádali, způsobili bychom tím za-
dlužení svazu a ohrozili financování olympijské 
přípravy na hry v roce 2022. Na naši informaci, že 
pořádání akcí je vinou nízké podpory ohroženo, 
nikdo z vedení NSA nereagoval," uvedl prezident 
prezident Svazu lyžařů Lukáš Heřmanský.
Národní sportovní agentura, v jejímž čele stojí 
bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, v rámci 
programu Podpora významných sportovních akcí 
schválila řádově poloviční částku, než bývala v mi-
nulých letech ze strany Ministerstva školství ČR.

 SK NMNM

Do Nového Města míří dva 
Světové poháry v biatlonu
V první polovině března se novoměstská 
Vysočina Arena stane středem pozornosti 
světového sportovního dění. Bohužel pouze 
prostřednictvím televizních obrazovek, neboť 
kvůli pandemii budou tribuny opět bez divá-
ků. Stejně jako před rokem se musí biatlonis-
té obejít bez pověstného ohlušujícího kotle, 
který dodával soubojům neopakovatelnou 
atmosféru.

Čeští fanoušci bohužel kvůli antivirovým 
opatřením přišli o možnost povzbudit na 
domácí půdě novou mistryni světa ve vytrva-
lostním závodě Markétu Davidovou. A také 
o rozlučku s Ondřejem Moravcem, který ve 
36 letech končí s aktivní sportovní činností.

Úvodní ze dvou Světových pohárů je ve Vy-
sočina Areně na programu od 4. do 7. břez-
na. Druhý díl se měl původně uskutečnit v 
rámci předolympijské prověrky sportovišť v 
Pekingu. Ovšem kvůli pandemii je všechno 
jinak. Nejlepší světoví biatlonisté zůstanou v 
Novém Městě a od 11. do 14. března budou 
na zdejší tratích a střelnici bojovat o další 
body do Světového poháru. 

Program Světového poháru ve Vysočina 
Areně:
čtvrtek 4. března: 16:05 štafetový závod žen 
4x6 km
pátek 5. března: 15:20 štafetový závod mužů 
na 4x7,5 km
sobota 6. března: 11:00 sprint žen 7,5 km, 
15:40 sprint mužů 10 km
neděle 7. března: 12:00 stíhací závod žen na 
10 km, 16:00 stíhací závod mužů na 12,5 km
čtvrtek 11. března: 17:30 sprint mužů na 10 
km
pátek 12. března: 17:30 sprint žen na 7,5 km
sobota 13. března: 14:45 stíhací závod mužů 
na 12,5 km, 17:30 stíhací závod žen na 10 km
neděle 14. března: 10:25 mix štafety 4x6 km, 
13:45 mix štafety dvojic       

 Jiří Pošvář, vedoucí tiskového střediska
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Uzávěrka 
plošné inzerce 

bude 14.3. 
Své poptávky 

zasílejte 
na e-mail: 

novomestskoinzerce@seznam.cz

Tel.: 607 175 673

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

K+T 
ZEDNICKÉ PRÁCE 

Obklady, 
dlažby, 
sádrokartony, 
voda, 
bytová jádra, atd. 

Tel: 721 604 988
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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
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