
Milí Novoměšťané,
rád bych Vám všem popřál hodně štěstí a 
zdraví do nového roku. Zažíváme těžké 
časy, ale myslím, že to společně zvládá-
me velmi dobře. V době, kdy vidíme, že ve 
společnosti narůstá nervozita, přibývá há-
dek, nepochopení a nenávisti, jsme v našem 
městě přátelští a vnímaví k potřebám svých 
sousedů a blízkých. Když procházím svátečně 
vyzdobenými ulicemi, potkávám lidi, kteří 
mají chuť dát se do řeči a podělit se o radosti 
a strasti, když vidím jejich příjemné úsměvy 
a slyším upřímné pozdravy, jsem šťastný a 
hrdý na naše město.
V příštím roce začne stavba domova pro 
seniory vyžadující zvláštní péči.  Na tuto 
stavbu jsme dlouho čekali. Starších lidí 
potřebujících pomoc přibývá a je důležité, 
abychom se o ně mohli postarat tady, kde 
jsou doma. Opravíme ulici Budovatelů, vybu-
dujeme chodník na Lesní a na Bělisku. A taky 
začneme chystat parcely na stavbu rodinných 
domů v překrásném místě, v Pohledci. Z toho 
mám možná největší radost. Doufám, že tam 
najdou šťastný domov rodiny, které mají náš 
kraj rády. Moc se na to těším.
Pro mě bude tento rok znamenat ještě jednu 
novou výzvu. Musím pomoci zachránit or-
ganizaci, které jsem věnoval velký kus svého 
života. Je pro mne důležitá a myslím si, že je 
důležitá i pro naši zemi. Vím, že to nebude 
snadné, a vím, že mi to vezme kus času, který 
bych měl věnovat našemu městu i rodině.
Ale teď to zkrátka udělat musím. Nic jiného mi 
nezbývá. Jsem rád, že se mohu spolehnout na 
pomoc Jaroslava Lempery, se kterým se znám 
celý život a který mě nikdy nezklamal. I díky 
němu se mohu bez obav pustit do úkolů, které 
mne na část týdne přinutí být mimo město. 
I díky němu to zvládneme.
A samozřejmě i díky pomoci a obětavosti 
ostatních kolegů radních a zastupitelů. Na 
radnici jsme dobrým týmem a můžeme se 
opřít o kvalitní pracovníky jednotlivých od-
borů. Totéž platí o našich městských organiza-
cích. Jsem za to opravdu moc vděčný.
Vážení a milí sousedé, děkuji Vám za to, že 
jsme skvělým společenstvím a dokážeme si po-
máhat. Děkuji za krásnou a přátelskou atmo-
sféru ve městě. Přeji Vám vše dobré, zdraví a 
spokojenost. Ať nám příští rok přinese šťastný 
život, úspěch, rozvoj, radostné chvíle a lepší 
budoucnost. Michal Šmarda, starosta

Rozpočet 2022: Hlavně 
parkování, chodníky a opravy
Podle starosty Michala Šmardy se letos rozpočet 
sestavoval těžko zejména proto, že městu kvů-
li energetické krizi a dalším negativním jevům 
spojeným s pandemií covid-19 rostou provozní 
náklady. Nejistý je i vývoj trhu s energiemi a infla-
ce. I tak se ale podle Šmardy podařilo dosáhnout 
dobrého výsledku. Provozní saldo pro příští rok, 
tedy rozdíl mezi běžnými výdaji a běžnými pří-
jmy, je více než 40 milionů korun. Toto číslo nám 
vlastně říká, kolik peněz nám z běžného rozpočtu 
zbývá na investice.
Město se chce zaměřit především na údržbu 
majetku a opravu komunikací. Největší investicí 
bude síťování pozemků v Pohledci. V plánu je také 
mimo jiné oprava hráze rybníka ve Slavkovicích a 
dokončení kanalizace v Hlinném. Rekonstrukce 
se dočká ulice Budovatelů, kde vzniknou nová 
parkovací místa, stání pro kontejnery a ulice 
dostane zbrusu nový povrch. V příštím roce se 
také počítá s vybudováním nového chodníku 
na Bělisku, který výrazně zvýší bezpečnost pro 
chodce. Dlouho očekávanou úpravou projde 
ulice Lesní.  Město hodlá přispět na vybudování 

Domova se zvláštním režimem pro seniory, 
s čímž souvisí i vybudování nového dětského 
hřiště pod Betlémem.
Celkem město příští rok proinvestuje více než 
96 milionů korun. Kromě zmíněného přebytku 
běžného hospodaření na to budou použity úspory 
z minulých let, které má město uloženy ve Fondu 
rozvoje bydlení a Fondu rezerv. Podrobné infor-
mace o rozpočtu jsou uveřejněny na webových 
stránkách Nového Města (www.nmnm.cz).

 -kb-
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Anketa zastupitelů: Jaký byl rok 2021?
Jindřich Hauk /TOP 09/
Loňský rok nebyl rokem standardním. Život nás všech byl ovlivněn nevzdávajícím se covidem. Ukázal nám, jak je společnost 
rozdělená, a také to, kdo na jejím rozdělení pracuje. Projevilo se i to, že někteří lidé nejsou ochotní vzdát se zajímavého tématu 
pro volební kampaně, přitom by byli mnohem prospěšnější, kdyby se místo toho pokusili pracovat společně na zlepšení všeobecné 
situace. Mnozí zkrátka nejsou schopni vystoupit ze své egoistické bubliny, ve které si užívají bezohledně svého majetku a postavení. 
Na příští rok se přesto těším, protože je nám všem dána nová šance na změnu. Každý musí začít u sebe. Situaci bohužel nenahrává 
to, že nás opět čekají volby. Při jednání zastupitelstva je už nyní cítit, že předvolební kampaň u některých již naplno propukla.

Pavel Peňáz /SNK/
Rok 2021 je již druhým rokem, kdy světem stále ve velkém hýbe covid-19. I tento rok jsme se všichni museli vypořádávat 
s neustálými změnami a strachem z toho, co přijde. Troufám si ale říct, že v tomto roce přeci jen zasvítila naděje, jak se s ná-
strahami vypořádat. V mnohém jsme se posunuli vpřed. Stali jsme se flexibilnější a naučili jsme se novým věcem, ke kterým 
nás přivedla právě pandemie. Věda, vzdělávání, zdravotnictví i ostatní obory ze sebe vydaly maximum, aby pomohly překlenout 
toto opravdu náročné období. I přes všechna omezení se podařilo dosáhnout vysokých cílů a pokračovat v zajímavých roz-
pracovaných projektech v Novém Městě i jeho místních částech. Ale to, co je pro nás teď důležité víc než dříve, je opravdové 
zdraví a starost o druhé. V příštím roce bych si přál, aby to, co jsme prožili, ať už to bylo těžké a nečekané, pro nás bylo opět 
posilou a inspirací do života a práce v roce 2022. Chtěl bych se opět někam posunout a dostat ze sebe o kousek víc lidskosti, 
ohleduplnosti, kreativity a důslednosti. Těším se, že nadcházející rok bude plný výzev, jak vybudovat lepší rodinu, město a stát. 
A že tuto výzvu s otevřenou náručí přijmeme.    

Tomáš Krejčí /Lepší NM/
Rok 2021 jsme prožili ve velice zvláštním duchu. Zažili jsme situace, které si mnozí z nás nedokázali ani představit. Covidová 
pandemie zasáhla životy všech, ať už po zdravotní stránce, nebo v podobě omezení běžného, do jisté míry svobodného života. 
Pandemie významně zasáhla i Nové Město. Naše nemocnice zvládala s vypětím všech sil nápory nemocných lidí, kulturní život 
se prakticky zastavil, ve školách se učili novým metodám, jak předat vědomosti žákům. I přes všechna úskalí Nové Město žilo. 
Ve městě se stavělo, opravovalo, v létě a na podzim žilo kulturou. Ale to všechno už je minulost. Sledujme naši budoucnost v roce 
2022. Nové Město čekají zajímavé investice – zasíťování stavebních parcel v Pohledci, kanalizace v Hlinném, další rekonstrukce a 
modernizace ulic v Novém Městě, strategické nákupy pozemků pro další rozvoj, architektonická soutěž a příprava projektu nové 
smuteční síně, projektové přípravy dalších investičních akcí. Nové Město opět bude hezčí, ale musíme se o to zasloužit společně. 
Čekají nás komunální volby, které opět po 4 letech ukážou, jakým směrem se bude Nové Město ubírat a jak to u nás bude vypadat. 
Prožijme rok 2022 ve vzájemné spolupráci, úctě a hlavně ve zdraví.

Zpráva z městského 
úřadu
Pokud odebíráte elektřinu nebo plyn v reži-
mu dodavatele poslední instance (DPI), bude 
pro vás v úterý 11. ledna 2022 od 10:00 do 
13:00 na MěÚ (zasedací místnost ve 4. po-
schodí) zástupce společnosti E.ON, který 
vám se vším pomůže. Odpoví na případné do-
tazy či nejasnosti, a když budete chtít, můžete 
tu rovnou uzavřít novou smlouvu s E.ONem.

Od 1. ledna budou odpovědi zastupitelů 
uveřejněny na webu města v rubrice Noviny.
Hlasujte, který zastupitel odpověděl nejlépe!
Tři texty s největším počtem hlasů budou 
uveřejněny v následujícím čísle. 

Kompostéry na biologický odpad
Město Nové Město na Moravě nabízí majitelům 
zahrad na území města a místních částí možnost 
pronájmu/výpůjčky kompostéru na rostlinný od-
pad, a to v rámci předcházení vzniku odpadů na 
území města.

Dalších 150 ks kompostérů o objemu 600–650 
litrů bychom rádi pořídili z dotačních/grantových 
programů.
K dnešnímu dni má město na katastrálním úze-
mí města a jednotlivých místních částí Hlinné, 
Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohle-
dec, Rokytno, Slavkovice a Studnice umístěno 
již 870  ks kompostérů.
V případě zájmu o kompostér stačí poslat e-mail 
s požadavkem na kompostér, jméno, příjmení, 
adresu žadatele vč. kontaktu na adresu marce-
la.popelkova@meu.nmnm.cz , nebo svůj poža-
davek předat telefonicky na číslo 566 598 363. 

Výhody kompostování v kompostérech: urych-
lení procesu výroby kompostu, úspora místa 
na zahradě, odstranění nepříjemného zápachu, 
hotový kompost vracíme zpět do půdy. Vhodná 
surovinová skladba pro výrobu kompostů: 60 % 
domácího odpadu, 20 % trávy, 10 % pilin, 10 % 
stromové kůry.  -kb-, -mp-
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Teplo dodávané Novoměstskou teplárenskou bude dražší
S předsedou představenstva Ondřejem Pekárkem 
jsme hovořili o tom, proč cena tepla stoupá a co 
udělá pro to, aby lidé nemuseli platit více.

Teplo bude v Novém Městě dražší, proč?
Byli jsme nuceni zvýšit cenu z důvodů extrémního 
zdražení zemního plynu. Od 1. ledna bude tedy 
stát teplo 1 000 Kč za jeden GJ.

Jak přesně teplo vyrábíte?
Plynem ohříváme vodu. Po městě máme rozve-
dené potrubí, kterým pak teplou vodu dopravu-
jeme k  našim zákazníkům. Přes výměníkové 
stanice, které mají zákazníci v  domech, pak 
ohříváme jejich topení. Právě cena plynu je tedy 
pro nás stěžejní. Ještě v roce 2020 se pohybovala 
kolem 14 eur za jednu megawatthodinu. Od ledna 
2021 začala cena stoupat a letos v září vyletěla 
na 66 euro za megawatthodinu. Od té doby to 
naštěstí opět trochu kleslo a nám se podařilo 
nakoupit plyn za trochu lepší peníze. Nicméně 
za poslední dva dny cena opět vylétla vzhůru na 
neuvěřitelných 76 euro za megawatthodinu. Tedy 
skoro na pětinásobek loňských cen. To je prostě 
neuvěřitelné!  Plyn se obvykle kupoval za fixní 
cenu od obchodníka na celý rok dopředu. Na 
začátku prosince, když ceny trochu klesly, jsme 
koupili plyn na celý rok 2022. Od té doby šly ale 
ceny opět o 40 procent nahoru, takže jsme to 
stihli ještě relativně včas. Nyní hledáme způsoby, 
jak výslednou cenu tepla trochu snížit, aby to pro 
zákazníky bylo přijatelnější. 

A na co jste přišli?
Možnosti existují. Jednou z nich je pokusit se za-
fixovat cenu plynu dlouhodobě. My totiž můžeme 
nakoupit plyn až do roku 2025. Pokud by se nám 

tedy podařilo během první poloviny roku zafi-
xovat podstatnou část toho objemu za rozumnou 
cenu, tak bychom mohli nabídnout zákazníkům 
nějakou stálou cenu na tři nebo čtyři roky, a to 
teoreticky i zpětně od 1. 1. 2022. Pokud by tedy ze 
začátku platil někdo víc, tak bychom mu dokázali 
snížit cenu ve zbytku roku. 

Je ale reálná šance, že cena plynu klesne?
To je samozřejmě ve hvězdách. Ceny v  sou-
časnosti určuje politika. Za ten poslední nárůst 
o desítky procent může rozhovor amerického 
prezidenta Joea Bidena s Vladimirem Putinem, 
protože hrozí, že kvůli konfliktu na Ukrajině bude 
plynu méně. Nikdo přitom neví, jestli k válce 
skutečně dojde. Na rok 2023 jsou ale už ceny 
nižší a na rok 2025 stojí dnes plyn 23 eur. Když 
tedy nakoupíme dopředu, mohu udělat nějakou 
průměrnou cenu na tři roky, která bude níž, než 
jsme dnes.  

Mluvil jste o více možnostech, jak cenu za teplo 
dostat dolů. Které jsou ty další?
Po dvaceti letech jsme udělali velké změny 
v provozu. Kogenerační jednotky, které vyráběly 
většinu tepla i elektřinu, budou odstaveny a bu-
deme vytápět kotly, které mají vyšší účinnost. Až 
budou kogenerační jednotky opravené, zapojíme 
je opět do provozu. Tím nám klesnou náklady a 
také bychom mohli cenu o něco snížit. Důležité 
bude i to, jak zareagují lidé. Dá se předpokládat, 
že budou šetřit, a topit tedy trochu méně. Z toho
jsme také vycházeli při vypracovávání našeho 
rozpočtu. Pokud bychom ale třeba za půl roku 
zjistili, že odběr tepla je víceméně standardní, 
mohl bych námi kalkulovanou cenu trochu snížit. 

Řekl jste, že kromě tepla vyrábíte také elektři-
nu. Může i to nějak cenu tepla ovlivnit?
Ano, tam pro nás vzniká prostor. Dodáváme 
elektřinu do Městských lázní a v roce 2022 za-
čneme dodávat i do prvního bytového domu. Bu-
deme se snažit rozšířit naše kapacity a dodávat 
elektřinu do více míst. S tím například souvisí i 
instalace standardních nabíječek pro elektroauta 
u bytových domů, se kterou bychom také rádi za-
čali. Lidé, kteří mají dům, mohou nabíjet pohod-
lně své auto přes noc za standardní cenu elektřiny 
ze své sítě, ale lidé na sídlištích tuto možnost ne-
mají. Rádi bychom jim to tedy umožnili. A pokud 
vyděláme na elektřině, můžeme zlevnit teplo. 
Cesty, jak zmírnit dopady energetické krize, tedy 
existují. Přes složitou situaci si vážíme vyjádřené 
podpory řady zákazníků. Zároveň bychom rádi 
vyzdvihli konstruktivní roli pana starosty Šmardy 
během posledních týdnů. 
 -kb-

Vyjádření starosty města k tepelné krizi
Město je klíčovým klientem 
Novoměstské teplárenské. 
Požádal jsem proto před-
sedu představenstva Novo-
městské teplárenské, a.s., 
aby město mohlo mít své-
ho zástupce v dozorčí radě 
společnosti. Zároveň jsem 
požádal o pravidelné konzul-

tace o situaci ve společnosti, vývoji trhu s plynem 
a realizaci plánovaných kroků.
Navrhnu Radě města a Zastupitelstvu, abychom 
zároveň přijali sadu opatření ke zmírnění soci-
álních dopadů zvyšujících se cen energií na 
novoměstské obyvatele. Zejména se jedná  
o neprodlenou realizaci těchto kroků:

    • Nájemníkům v městských bytech rozložíme  
v případě potřeby náklady do více let, prostřednic-
tvím nižšího růstu záloh a následného rozložení 
případného nedoplatku do delšího časového ob-
dobí. Jednorázově by to mělo znamenat zvýšení 
záloh o mnohem nižší částku (max o 400 Kč), 
přičemž většině nájemníků nebude nutné zvy-
šovat zálohy z důvodu bezpečně nastavených výší 
záloh a díky úsporným opatřením realizovaným 
v posledních letech.
  • V objektu DPS a KODUSu nebudou zálohy 
zvyšovány vůbec. (Zde se cena plynu pro příští 
rok nemění, je nakoupena v rámci společných 
nákupů městem.)
 • Doplníme program Fondu rozvoje bydlení 
o možnost úvěru pro SVJ, případně vlastníky 

nemovitostí, na úhradu nákladů spojených s byd-
lením (energie, teplo) tak, aby i zde byla možnost 
rozložit mimořádně zvýšené krátkodobé náklady 
do delšího časového období (až 5 let).
 • V individuálních případech umožníme využití 
mimořádné výpomoci z prostředků města.

Děkuji za spolupráci na přípravě uvedených 
opatření předsedovi představenstva NT panu 
Pekárkovi, MSc., panu místostarostovi Mar-
kovi, členům Rady města NMNM, odpo-
vědným úředníkům a za konzultace jsem též 
vděčný Mgr. Ivaně Kadlecové, jako zástupkyni 
části klientů Novoměstské teplárenské. 

 Michal Šmarda, starosta
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Začíná nám nová zimní lyžařská sezona
Mikroregion Novoměstsko se připravuje na nad-
cházející zimní sezonu a s ní spojenou údržbou 
lyžařských stop. 

S ohledem na připomínky veřejnosti oproti minu-
lým letům je snahou údržbu stop výrazně zkva-
litnit, a to včetně podzimní přípravy. Byla přijata 
dobrovolná nabídka výpomoci z řad lyžařské ve-
řejnosti a již proběhly dvě brigády, při kterých byl 
připraven základní okruh na Vlachovice, Sklené, 
Tři Studně, Rokytno a okolo Fryšavy. Plánuje-
me zrevidovat a připravit i okruh na Krátkou 
a Samotín. Mikroregion Novoměstsko spravu-
je účet veřejné sbírky 107-3157480237/0100, 
ze kterého jsou financovány náklady spojené 
s údržbou tratí, nákupem materiálu a pronáj-
mem techniky. Za příspěvky veřejnosti děkuje-
me a i nadále budeme rádi za finanční podporu, 
kterou můžete na účet zasílat. Po dohodě s Lesy 

ČR, Lesním družstvem Přibyslav a zemědělci zů-
stanou tratě zachovány tak, jak je znají místní lidé 
i návštěvníci regionu. Pro případné připomínky, 
náměty a zájemce o spolupráci byl zřízen e-mail  
stopy.nmnm@gmail.com. Také bychom chtěli 
poděkovat majitelům pozemků, přes které ly-
žařské trasy vedou. 
V nové zimní sezoně nám i nadále budou zajiš-

ťovat úpravu tratí místní sportovní organizace a 
soukromé osoby z Novoměstska, jimiž jsou SK 
NMNM, TJ Pohledec, TJ Řečice, pan Janů ze 
Slavkovic a firma ASKINO, s.r.o., která zajišťuje 
tratě pro psí spřežení s využitím právě těchto 
tratí pro volný styl běhu na lyžích.  Úprava tratí 
bude realizována skútrem do 20 cm výše sněhu 
a nad 20 cm výšky sněhu rolbou. Nově využijí 
lyžaři i propojení žďárských a novoměstských 
tratí v obci Lhotka. Doufáme, že k nám bude 
nastávající zima příznivá na dostatečnou vrstvu 
sněhové pokrývky a zároveň žádáme veřejnost o 
případnou shovívavost při špatných přírodních 
podmínkách.
Úpravu lyžařských tratí na Novoměstsku pod-
poruje i energetická společnost EG.D, a.s., která 
nejenže přináší energii do regionu, ale dává i 
energiím správný směr v lyžařských stopách.

 -kb-, Mikroregion Novoměstsko

S úpravou tratí pomáhá i veřejnost

Podle Miloše Brabce z Mikroregionu Novoměstsko, 
který má úpravu tratí na starosti, se letos zapojila 
celá řada dobrovolníků. Je to vítaná pomoc. 

Jak letos probíhala údržba tratí před sezonou?
Byli jsme rádi, že nám veřejnost nabídla po-
moc. Využili jsme ji. Začali jsme spolupracovat 
s  panem Křižovičem, který si vzal na starost 
dobrovolníky. Dokázali jsme vyjednat velmi 
solidní podmínky na zapůjčení mulčovacího 
traktoru, s jehož pomocí jsme mohli odstranit 
křoviny a větve na některých trasách, a zajistit 
tak lepší průjezdnost rolbám a skútrům. To se 
stalo během podzimu. Chtěl bych také poděkovat 
Pavlu Štorkovi, že nám prodal za slušnou cenu 
dřevo na opravu mostku v Kadově. I zde nám 
pomohla lyžařská veřejnost. Na opravě pracovalo 
deset dobrovolníků. Všem moc děkuji. Ozvaly 
se dokonce další novoměstské firmy, které jsou 
ochotné nám příští rok půjčit další techniku. 

Na tratích se objevila i nová čtyřkolka, vypa-

dá tedy spíš jako malá rolba. I ta bude sloužit 
lyžařům?
Pořídily ji Technické služby. Je to taková lepší 
čtyřkolka s  kabinou, kde můžou jet dva lidi.  
V polovině prosince se čtyřkolka poprvé využi-
la na najíždění stop a podle reakcí lyžařů to byl 
úspěch. Když takto projedeme 50 kilometrů tratí 
v mikroregionu, máme z toho radost my i lyžaři. 

A jak jste zvládli první větší nápor návštěvníků 
v letošní sezoně?
Problémem jsou parkovací místa. Malé par-
koviště na Třech Studních nedokáže pokrýt 
množství aut, které sem o víkendech přijíždí. 
Budeme to muset do příštích let nějak vyřešit 
v rámci územních plánů jednotlivých obcí. Bu-
deme se také snažit dostat návštěvníky i na další 
tratě, které jsou mezi Novým Městem a Řečicí, 
aby nejezdili pouze a jen po tratích kolem Fryšavy 
a Třech Studní. Aktuální informace o stavu tratí 
najdou zájemci na webu lyzarskenovomestsko.
cz.  -kb-

Poplatky za odpad
Nové Město na Moravě oznamuje občanům 
města a jeho místních částí, že od 3. 1. do 31. 
12. 2022 je vybírán místní poplatek za ko-
munální odpad na rok 2022 od občanů, kteří 
mají na území obce trvalý pobyt. Poplatek je 
stanoven Obecně závaznou vyhláškou města 
ve výši 600 Kč na osobu a rok. Neuhrazený 
místní poplatek bude po prvé upomínce vy-
měřen platebním výměrem na dvojnásobek. 

Dále je vybírán místní poplatek za psa od  
3. 1. do 31. 3. 2022 od občanů, kteří mají na 
území obce trvalý pobyt. Poplatek je stanoven 
Obecně závaznou vyhláškou ve výši 400 Kč 
na rok.

Změna ve výši poplatku nastala od 1. 1. 2022 
i u místního poplatku z pobytu, jehož sazba 
činí 30 Kč za každý započatý den pobytu, 
s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek je 
stanoven Obecně závaznou vyhláškou města 
č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu.

Místní poplatek je možné uhradit v hotovosti 
nebo platební kartou na pokladně MěÚ, Vra-
tislavovo nám. 103: 

Po  8:00 – 18:00 
St   8:00 – 17:00 
Čt  8:00 – 14:00

4 NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2022

ZPRAVODAJSTVÍ



Další číslo Novoměstska vyjde 1. února.  
Svoje tipy a náměty posílejte do 15. ledna  
na adresu  zpravodaj@nmnm.cz

Najít kvalitní zhotovitele není snadné
Rozhovor s místostarostou Stanislavem Markem

Jedním z hlavních témat dneška je velké 
zdražování tepla. Jak tuto krizi vnímáte vy?
Je to samozřejmě nepříjemná situace. Zdražování 
jde napříč celou republikou. V Novém Městě si 
musíme uvědomit, že po dobu 15 let se teplo 
zdražovalo minimálně. Nyní dochází k drama-
tickému navýšení. Teplárna nám představila svoji 
kalkulaci a z ní vyplývající cenu. Nám v tuto chvíli 
nezbývá nic jiného, než to respektovat. Jejich 
argumenty jsou skutečně průkazné a oprávně-
né. Je třeba si uvědomit, že to není Nové Město, 
kdo zvyšuje ceny, ale společnost Novoměstská 
teplárenská.

To ale přeci neznamená, že sedíte s rukama 
v klíně?
To jistě ne. Se společností Novoměstská teplá-
renská jsme usilovně jednali a naším cílem bylo 
dosáhnout toho, aby zdražování cen tepla a do-
dávky teplé užitkové vody na novoměstské obča-
ny dopadlo co nejméně. Společnost Novoměstská 
teplárenská se snaží udělat vlastní opatření, na 
druhé straně vedení města nechce komplikovat 
stávající situaci. To znamená, že jsme jim na-
příklad nezvýšili nájemné.

Jaký byl pro vás minulý rok?
Situaci nás všech výrazně ovlivnilo onemocnění 
covid-19. Řekl bych, že tato mimořádná situace 
spojená s covidem lidi zpočátku obecně spojova-
la. Nyní, téměř po dvou letech, se na všech už 
projevuje velká únava. S ní i větší nervozita, která 
ovlivňuje chování lidí v situacích, které nesouvisí 
s covidem. Co se týká rozvoje města, tak se v 
minulém roce podařila řada věcí. Byl vybudován 
kruhový objezd na Masarykově ulici. Chtěl bych 
se omluvit občanům za potíže, které jim přinesly 
stavební práce související s výstavbou objezdu, 
a poděkovat jim za trpělivost. Jsem také rád, že 
byla dokončena akce rozšíření učeben na I. ZŠ, 
včetně jejich vybavení. V Hlinném byla zahájena 
stavba odkanalizování. V roce 2022 by měla být 
stavba dokončena. Je to projekt, který bude mít 
kladný vliv na životní prostředí, a to je důležité. 
Pro bezpečný pohyb dětí na ul. Leandra Čecha 
byl zbudován chodník. Mezi finančně nákladnější 
stavby patřila také rekonstrukce ul. Drobného. 

Jaké jsou vaše zkušenosti se zhotoviteli větších 
investičních akcí, případně větších oprav?
V současné době není situace opravdu jednodu-
chá. Vše se odvíjí od výběrových řízení. Velkou 
váhu při rozhodování má vysoutěžená cena. 
Jiná kritéria se těžko nastavují tak, aby vyhově-

la zákonným pod-
mínkám. Navíc 
některé projekty, 
které jsme měli fi-
nančně zajištěny, 
se nepodařilo zrea-
lizovat. Buď se žádný 
uchazeč nepřihlásil, 
nebo se přihlásil pouze jeden subjekt s neúměrně 
vysokou cenou. Obávám se, že vysoutěžit kvalit-
ního zhotovitele nebude jednoduché ani v roce 
2022.

Na který z projektů příštího roku se těšíte?
Jsem rád, že bude vybudována nová lávka pro 
pěší v Olešné podél silnice I/19. Propojí také 
oba chodníky, lidé nebudou muset chodit přes 
silniční most, a výrazně se tak zvýší bezpečnost. 
Příští rok by měl být zaměřen zejména na míst-
ní komunikace. Půjde sice o finančně méně ná-
ročné akce, ale mají velký význam pro obyvatele 
lokalit, ve kterých se budou budovat. Důležitým 
projektem je stavba Domova se zvláštním reži-
mem (Pomněnka), jehož investorem je Diakonie 
Myslibořice a naše město se i na tomto projektu 
bude finančně podílet. Na závěr bych chtěl všem 
občanům Nového Města popřát do nadcházejí-
cího roku pevné zdraví a vše dobré. -kb-

Dny otevřených dveří na 
GYNOME 14. a 15. ledna
Gymnázium v Novém Městě na Moravě zve 
všechny zájemce na Dny otevřených dveří, kte-
ré se konají v pátek 14. ledna 2022 od 14:00 do 
18:00 a v sobotu 15. ledna 2022 od 9:00 do 12:00.
Součástí programu je prohlídka školy s průvod-
cem, ukázky výukových aktivit a informace k při-
jímacímu řízení. Dále Vás seznámíme s akcemi 
připravovanými pro uchazeče o studium.
Zároveň bude probíhat online vysílání, 
prostřednictvím kterého budou zodpovídány 
Vaše dotazy. K tomuto vysílání se můžete připo-
jit v pátek od 16:00 do 17:00 nebo v sobotu od 
10:00 do 11:00.
Více informací naleznete na webových stránkách 
školy.  -kb-, gynome

Tradiční pasování na gymnáziu v moderním hávu
Tradice pasování, tedy symbolického přijetí mezi 
řádné studenty, je na novoměstském gymnáziu již 
řadu let spjata s Mezinárodním dnem studentů.

 Studenti třetího ročníku připravují scénář, sou-
těže a rekvizity na pasování ročníku prvního. Le-
tošním tématem bylo „GYNOME MÁ TALENT“ 
na motivy televizních soutěží. Studenti 1.A, 1.B 
a 1.C prokázali svůj talent v tanečních soutě-
žích, sportovních disciplínách i kulinářských 
dovednostech. Výkony jednotlivých zástupců tříd 
i společné vystoupení tříd hodnotila tříčlenná 
komise studentů. Také někteří vyučující projevi-
li svůj skrytý talent, např. když se jim podařilo 
naklonovat studenta v podobě jeho identického 
dvojčete nebo předvést dokonalou hvězdu. Le-
tošní pasování však proběhlo trochu jinak než 
v minulých letech. Z důvodu proticovidových 
opatření nebylo totiž možné soustředit všechny 
diváky z ostatních tříd do auly. Ale i s tímto oříš-
kem si organizátoři pasování poradili a vyřešili 
jej pomocí moderní techniky. Vystoupení prvních 
ročníků bylo snímáno kamerou a přenášeno on-
line do ostatních tříd. Soutěže v aule byly proklá-
dány předem natočenými scénkami. Technika 
také umožnila vytvořit dokonalou iluzi televiz-

ních soutěží StarDance nebo MasterChef. Vše 
nakonec technicky klaplo a studenti ve třídách 
si užili zábavu a mohli držet palce soutěžícím. 
Ředitel školy mohl na závěr slavnostně poklepat 
pravítkem na rameno každému studentovi první-
ho ročníku se slovy: „Pasuji tě na studenta gym-
názia.“
Celé pasování je zaznamenáno ve fil-
mu na webových stránkách gymnázia.  
https://www.gynome.cz/skola/uredni-
deska/1926-gynome-ma-talent-primy-prenos  
 -kb-, gynome
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Vrchovina hledá posily na jaro
Podzimní sezonu Moravskoslezské fotbalové 
ligy uzavřeli novoměstští fotbalisté na 15. místě 
tabulky. Zisk 16 bodů na víc nestačil. A kdyby 
Vrchovině nevyšly poslední dva zápasy, kdy vy-
bojovala 6 bodů, mohlo být mnohem hůř. „Trápila 
nás hodně zranění. Znát to bylo především na 
ofenzivní části naší hry,“ uvedl pro web Vrchoviny 
novoměstský lodivod Pavel Procházka. Aby se 
situace neopakovala, hledají funkcionáři nové 
posily. „Potřebujeme nejen dostatečný počet 
hráčů, ale také kvalitu,“ doplňuje Procházka. 
Bota novoměstský tým tlačí zejména na krajních 
pozicích. „Schází nám konstruktivní rozehrávka. 
Sice máme bojovné kluky, kteří zápasy odjezdí, 

ale potřebujeme k tomu i nástavbu,“ popisuje 
zkušený kormidelník. Doplnit bude také třeba 
útok, protože sázet na zdraví dvou útočníků je 
velký hazard, jenž se nemusí vyplatit. Aby se 
Vrchovina nemusela strachovat o třetiligovou 
příslušnost, musí se také naučit vyhrávat před 
domácími fanoušky. V  dosavadním průběhu 
bodovala naplno pouze v závěrečném domácím 
utkání proti Velkému Meziříčí. Podle Procházky 
bude k záchraně stačit okolo 33 bodů. „Jistě se-
stupují dva manšafty, ale klidně mohou i čtyři. 
Jaro bude náročné, navíc v této soutěži může 
každý porazit každého,“ uzavírá kouč.  -mah-

Sportovec roku Kraje Vysočina 

Po roční přestávce spouští Kraj Vysočina v rámci 
ankety Sportovec roku Kraje Vysočina sběr no-
minací. Až do 3. února 2022 mohou sportovní 
svazy a organizace zasílat nominace v devíti tra-
dičních kategoriích. Letos bude navíc vyhlášena 
ještě trojice speciálních ocenění – sportovec a 
sportovkyně dvacetiletí a sportovní stavba dva-
cetiletí. Tradiční vyhlášení výsledků ankety je 
plánováno na 14. dubna a proběhnout by mělo 
v Třebíči. Výsledky mimořádných kategorií zve-
řejní Kraj Vysočina na speciální exhibiční show 
připravované HC Dukla Jihlava na konec dubna. 
Nominace sportovců, trenérů a sportovních ko-

lektivů musí kromě předepsaných identifikačních 
údajů obsahovat i popis sportovních úspěchů a 
umístění minimálně na republikové úrovni dané-
ho sportovního odvětví. Nominace mohou, stejně 
jako v minulosti, podávat jednotlivé sportovní 
kluby, svazy, organizace, ale i odborná hodnotící 
komise. Ta bude letos složena ze sedmi členů, 
kteří reprezentují např. Český klub olympioni-
ků, sportovní komisi Rady Kraje Vysočina nebo 
sportovní organizace. Vedle výsledků odborné 
komise bude i v aktuálním ročníku ankety moci 
své hlasy přidělit veřejnost. Internetové hlasování 
bude probíhat od 4. února do 4. března 2022. 
Na stránky ankety upozorní odkaz umístěný na 
www.kr-vysocina.cz.  -mah-

Prosinec ve znamení 
lyžování 

První polovina prosince se na Novoměstsku 
nesla v duchu lyžování. Panovaly totiž ideální 
podmínky a milovníci volné paty měli k dispozici 
přes 100 kilometrů tras. Běžkovalo se nejen na 
obvyklých místech, ale stopy byly vyjety také na 
Petrovice, Slavkovice, Veselíčko, Lhotku, Jámy 
a Hlinné. Trasa vedla také ze Zubří do Olešné a 
Maršovic. Do rozjeté sezony však promluvila ob-
leva, která přišla během třetího adventního týdne. 
Nehledě na počasí byla v permanenci sněžná děla 
na sjezdovce na Harusáku, kde provoz zahájili v 
sobotu 18. prosince.  -mah-

Povedený podzim na kopačkách 
juniorky

Až v posledním kole podzimní sezony okusila 
juniorka Vrchoviny hořkost porážky. V rámci 
programu 14. kola Krajského přeboru Vysočiny 
prohrála na hřišti TJ Sokol Bedřichov. Tým B 
tak přezimuje na 5. místě čtrnáctičlenné tabulky.  
V 14 zápasech si připsal bodů 25 bodů za 7 výher, 
6 remíz a 1 prohru. Na vedoucí tým ze Speřic 
ztrácí 8 bodů, o 6 bodů více nahrál za podzim 
rival z Nové Vsi, kterému patří 2. příčka. K první-
mu jarnímu utkání, jež se uskuteční 26. března, 
vyběhne juniorka na hřišti Chotěboře.  
 -mah-

O pohár starosty města
Na začátku prosince se ve Sportovní hale usku-
tečnil již 17. ročník turnaje O pohár starosty 
města v halové kopané. Tradiční akci, která je 
určena pro fotbalovou přípravku, opět pořádal 
SFK Vrchovina. Do turnaje nastoupilo 6 týmů 
a odehráno bylo celkem 15 zápasů. Vítězem se 
stal tým ze Žďáru, jenž vybojoval 13 bodů. Na 
2. místě skončily domácí fotbalové naděje. Třetí 
příčka patřila mužstvu z Hlinska, které si při-
psalo 8 bodů. Těm nejlepším předal ocenění a 
všem poblahopřál novoměstský starosta Michal 
Šmarda.  -mah-

Příští číslo zpravodaje Novoměstsko vyjde 1. února. Svoje tipy a náměty můžete posílat
 na adresu zpravodaj@nmnm.cz. Uzávěrka pro vaše příspěvky bude 15. ledna. 
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Zimní provoz ve Vysočina 
Areně 
V pondělí 20. prosince byla ve Vysočina Areně 
oficiálně zahájena zimní sezona. 
Jako obvykle je tu provoz určen jak pro or-
ganizované skupiny, tak pro veřejnost. Na 
úvod sezony byl připraven dvoukilometrový 
okruh po tubusy. S provozem jsou spojeny 
také pokyny pro návštěvníky. Jde například 
o vstup pouze na označených místech na sta-
dionu či využívání parkovacích ploch k tomu 
určených. První velkou akcí, kterou areál 
přivítal, bylo 1. kolo ČP v biatlonu v katego-
riích dorost a dospělí. Přehled plánovaných 
událostí návštěvníci najdou na webu www.
vysocinarena.cz v části Kalendář.  -mah-

Nový sportovní spolek
Letos na jaře byl v našem městě založen vše-
stranný sportovní spolek Sportreg, z.s. V jeho 
čele stojí trenér a středoškolský pedagog Karel 
Srnský. Kromě novoměstských členů má spolek 
řadu aktivních členů také v Poličce. Svoji činnost 
opírá o pravidelné tréninky, několikrát do roka 
pořádá také vícedenní všestranně sportovní 
soustředění pro celé rodiny. V létě se zaměřu-

je na cyklistiku, kdy také objíždí regionální i 
republikové MTB závody, v zimě se pak věnuje 
běžeckému lyžování. Zbytek roku využívá pro 
rozvoj všestrannosti, a to díky jízdám např. na 
kolečkových bruslích či koloběžkách. Zájemci se 
více o jeho aktivitách a zaměření dozví na webu 
spolku www.sportreg.cz.   -mah-

Nadějní sportovci se mohou dočkat 
stipendií 
Kraj Vysočina chce od příštího školního roku 
změnit podobu motivačních stipendií. Ty přitom 
vyplácí od roku 2010 a určena jsou pro žáky vy-
braných učebních oborů. To by se však mohlo 
změnit.  Stipendia by nově mohli získat i matu-
ranti.  Určená by byla i pro mimořádně nadané 
žáky nebo žáky talentované na sport, případně 
by mohla být část peněz ze stipendií určená 

na nákup vybavení a pomůcek. Nová podoba 
pravidel má podle krajského radního pro školství 
Jana Břížďaly vzniknout ve spolupráci s řediteli 
středních škol. Výše základního stipendia je zatím 
podle oborů stanovená na 400 až 1 000 korun 
měsíčně. Žák může navíc získat prospěchové 
stipendium 2 000 korun za pololetí. Za určitých 
podmínek se také vyplácí i jednorázová odměna 
10 000 korun, nárok na ni mají i žáci jiných obo-
rů. Nová podoba pravidel poskytování stipendií 
by měla být známá v prvním čtvrtletí nového 
roku.  -mah-

MČR v přespolním běhu
Během poslední soboty se ve Valašském Meziříčí 
uskutečnilo MČR v přespolním běhu juniorů a 
dospělých, kde měla svá želízka také novoměst-
ská atletika. 
Křest čekal Daniela Dočkala, který poprvé 
nastoupil v kategorii mužů a rozhodně se na 
extrémně těžké blátivé trati se samými zatáč-
kami neztratil. Mezi dospělou mílařskou špičkou 
bojoval jako lev. Výsledkem bylo konečné 14. 
místo v padesátičlenném poli. Ztráta na 8. místo 
činila pouhých 10 vteřin a na vítěze zaostala 

novoměstská naděje o 40 vteřin. Dočkal si při-
psal také start ve smíšené štafetě 4x1 km, ve které 
běžel společně s Adamem Jirků, Zuzkou Stokla-
sovou a Karolinou Šípkovou. Sice nedosáhli na 
vítězství, ovšem jejich vystoupení bylo velkým 
příslibem. Ve stejné sestavě poběží na Světové 
gymnaziádě, která se bude konat v dubnovém 
termínu na Slovensku. 
  -hub-, -mah-

IBU CUP ve Vysočina 
Areně 

V termínu 3. – 5. února se ve Vysočina Areně 
uskuteční závody IBU CUPu v biatlonu. Le-
tos půjde o jedinou šanci vidět zahraniční 
biatlonisty v akci. Soutěžní program zahrnuje 
čtvrteční a sobotní závody ve sprintu. V obou 
dnech se ženy na start postaví v 10:30, muži 
pak do závodů vyběhnou ve 14:00.  Vstup 
na všechny závody je zdarma, ovšem bude 
důležité splnit podmínky ke vstupu, a to na 
základě platných opatření. Více informací na 
www.biatlonnmnm.cz.  -mah-  

Florbalové okénko 
Florbalový tým mužů se na konci roku vezl na 
vítězné vlně. Porazil nejen vedoucí tým tabulky 
Sabots Jihlava (4:2), ale také si poradil s dalším 
týmem ze špičky, kterým je mužstvo Pelhřimov B 
(7:3). V obou zápasech byl velkou oporou bran-
kář Jakub Sedlařík. Dařilo se také útočníkovi 
Janu Svobodovi, který si v zápase proti Jihlavě 
připsal hattrick. Ve druhém utkání proti soupe-
ři z Pelhřimova zazářil čtyřgólový střelec Filip 
Chalupa. Díky vítězné šňůře stoupají novoměstští 
florbalisté tabulkou a zaslouženě jim patří pro-
zatímní 3. místo. Starší žáci odehráli dva turnaje 
třetího výkonnostního koše na Vysočině. Na zá-
kladě jejich výsledků se vrátili do druhého koše. 
Dorostenci přidali další dvě výhry a jednu prohru 
a vyšvihli se do čela soutěže. Mladší žáci, elévové 
i přípravka objíždějí a sbírají cenné zkušenosti. 
 -mah-, -tom-
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Z matriky

narozené děti
 9. 11. Denisa Šanderová 
 17. 11. Štěpánka Švandová 
 19. 11. Dominika Kubíková 
 28. 11. Filip Sedláček
manželství
 20. 11. Aneta Holemářová, Petr Ondráček 
jubilanti
 1. 1. Anna Kršková 89 let 
 1. 1. Jiří Obšil 80 let 
 5. 1. Josef Žák 75 let 
 7. 1. Vít Uhlíř 80 let 
 9. 1. Helena Podhajská 75 let 
 12. 1. Dagmar Žabková 89 let 
 13. 1. Antonín Sláma 86 let
 15. 1. PhDr. Ivan Šmahel, CSc. 85 let 
 18. 1. Zdeněk Albrecht 95 let 
 18. 1. Marie Handschuhová 95 let 
 22. 1. Josef Bláha 85 let 
 22. 1. Marie Přívarová 75 let 
 23. 1. Vladimír Žák 92 let 
 24. 1. Oldřich Pojezný 85 let 
 26. 1. Josef Koutný 75 let 
 26. 1. Ing. František Martinec 88 let 
 26. 1. Miloslava Novotná 75 let 
 27. 1. Emilie Růžičková 95 let 
úmrtí
 12. 11. Řehoř Martínek (NMnM, 1966)
 13. 11. Pavla Svobodová (Radňovice,1936)
 15. 11. Luboš Králíček (NMnM, 1964)
 19. 11. Vlasta Böhmová (NMnM, 1931)
 23. 11. Marie Bursová (Škrdlovice, 1932)
 25. 11. Petr Kučera (NMnM, 1962)
 28. 11. Hana Dostálová (NMnM, 1958)
 28. 11. Bohumila Ptáčková (Nová Ves, 1951)
 29. 11. Josef Drdla (Dlouhé, 1942)
 30. 11. Libuše Šírová (NMnM, 1938)
 2. 12. Anna Dostálová (Jámy, 1952)
 3. 12. Marie Zdražilová (NMnM, 1929)
 5. 12. Bohuslav Uherka (NMnM, 1941)
 5. 12. Anna Andrlová (NMnM, 1930)
 7. 12. Jaromír Drdla (Petrovice, 1955)

Stomatologická pohotovost

Vzpomínky

1.1.2022 MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, Žďár nad Sáz., 566 690 123
2.1.2022 MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 775 479 595
8.1.2022 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., 566 642 545
9.1.2022 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
15.1.2022 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sáz., 774 430 777
16.1.2022 MUDr. Olga Semerádová
 Palachova 35, Žďár nad Sáz., 774 430 777
22.1.2022 MDDr. Věra Šírová
Vratislavovo nám. 12, NMnM, 566 616 901
23.1.2022 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., 566 642 545
29.1.2022  MUDr. Marie Kulková
Strážek 80, 566 567 332
30.1.2022 MUDr. Petr Filla, Střední 5
Velké Meziříčí, 566 524 275

Ceník inzerce najdete na: 
noviny.nmnm.cz / inzerce

Klub seniorů

Vzhledem k nepříznivému vývoji covidové epide-
mie v ČR jsme se rozhodli přerušit činnost Klubu 
seniorů na měsíc leden. Další program budeme 
řešit operativně podle vývoje situace. Děkujeme 
za pochopení.

Uzávěrka únorového čísla je 

15. ledna 2022.

Vzpomínky, které se nevešly 
do aktuálního čísla novin, 

uveřejníme v následujícím vydání. 

Děkujeme za pochopení. 

Tvoje smrt přišla jak blesk 
z čistého nebe a nám zbyly 
jen slzy a vzpomínky na 
Tebe, náš drahý tatínku. 
Dne 16. prosince jsme 
vzpomněli 5. smutné výro-
čí od chvíle, kdy nás neče-
kaně opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček pan Vladimír Pavlovský 
z Nového Města na Moravě. S láskou vzpomínají 
manželka, dcery s rodinami, syn a ostatní příbuzní. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku s námi.

Pro Tebe přestaly hvězdy 
svítit, sluníčko hřát, ale ten, 
kdo Tě upřímně měl rád, 
nepřestane nikdy na Tebe 
vzpomínat… Dne 6. ledna 
uplynou 3 roky, kdy nás ve 
věku 103 let opustila naše 
milá maminka, babička, 
prababička a praprababič-

ka paní Marie Novotná z Maršovic. Nikdy nezapo-
meneme. Dcera s manželem a vnučka s rodinou

Dne 15. prosinece 2021 
uplynulo již 50 let od úmr-
tí našeho tatínka a dědeč-
ka pana Josefa Řádka ze 
Zubří. Dne 18. ledna 2022 
vzpomeneme jeho nedoži-
tých 100 let. Stále vzpomí-
nají jeho děti s rodinami. 

Dne 9. ledna uplyne 
1. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, ta-
tínek a dědeček pan Josef 
Veselý. S láskou stále 
vzpomíná celá rodina.

Významná výročí

2.1.1907 narodil se v Nětčicích u Kyjova Josef 
Mikulec, sš profesor v NMnM, dlouholetý kroni-
kář NMnM, regionální historik, spolupracovník 
HM, 115. výročí narození (zemřel 8.12.1982 v 
NMnM).
5.1.1887 narodil se ve Slavkovicích akad. malíř 
Oldřich Blažíček, profesor kreslení na pražské 
technice, 135. výročí narození (zemřel 3.5.1953 
v Praze).
8.1.1912 zemřel v NMnM Rudolf Gabessam, 
revírník, průkopník lyžování na Novoměstsku, 
110. výročí úmrtí (narozen 13.6.1858 v Olešničce 
u Štěpánova).
2.1.1892 narodil se v Horní Bobrové Alois 
Kubita, generál letectva, diplomat, 130. výročí 
narození (zemřel  6.7.1954 v Praze).

Rok lyžařů

Co nezmeškat v lednu
2.1. Podcasty ze stopy
8.-9.1. Závody Zlatá lyže
15.1. Ve stopách Zlaté lyže

Dne 9. ledna uplyne 1 rok, 
co nás opustila milovaná 
manželka, matka a babič-
ka paní Olga Kosařová. S 
láskou vzpomíná zarmou-
cená rodina.

Vzpomínky

Poděkování

Děkuji panu primáři neurologického oddělení 
MUDr. Jakubovi Jirků a celému jeho pracovnímu 
kolektivu lékařů, sestřiček i dalšího personálu za 
vzornou péči při léčení. S přáním všeho dobrého 
Marie Ptáčková.
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Minibazar

Vzpomínky

Sběratel koupí obrazy a sochy Blažíček, Emler, 
Fiala, Jambor, Jíra, Lacina, Lada, Štursa, Zou-
bek i jiné. Prosím nabídněte. Vystudované dějiny 
umění, Masarykova univerzita. Čestné jednání, 
ohodnotím. Platba hotově. Tel.: 777 757 500
Prodám sadu 6 ks čalouněných židlí, i jednotlivě. 
Vyrobené ze světlého dřeva s vysokou opěrkou, 
přední nohy soustružené. Vínově červené čalouně-
ní. Vše nepoškozené, minimálně použité. Původní 
cena 2 200 Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 728 924 940

Prodám kotel Viadrus Herkules U 26, možná úprava 
na kotel s automatikou. Tel.: 722 954 570 (jen SMS)
Koupím zahradu v okolí NMnM. Tel.: 605 820 044
Nabízím práci hodinového manžela. Přivezu, od-
vezu, zajistím, opravím, zapojím, sestavím, staré 
zlikviduji, nabrousím nože i jiné rozličné práce, 
co Vy právě potřebujete. Dlouholetá praxe, volej-
te, pište, ozvu se zpět, kdykoliv. Tel.: 737 175 434
Koupím menší stavební pozemek v blízkosti 
NMnM, případně vyměním byt v NMnM za do-

mek se zahradou v okolí NMnM. Tel.: 724 199 966
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, 
Židlický, Zezula, Jícha, Kopáček, Podloucký, 
Emler, Hanych, Sodomka, Bukáček, Lukášek, 
Puchýř, Macoun, Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelínek, 
Wagner, Lacina, Sigmund, Bubeníček, Panuš-
ka, Kaván, Blažíček a dalších. Tel.: 776 393 000
Koupím hutní sklo Škrdlovice, nabídky na tel. 
605 433 665, e-mail koudelka.lubos@centrum.cz.

Tichounká ozvěna vra-
cí písniček hlas, kéž by 
tak uměla vracet i čas. 
Dne 25. prosince jsme 
vzpomněli 5. výročí, co 
nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, 
bratr, švagr a strýc pan 
Jindřich Dolníček. S úctou 

a láskou vzpomínají manželka, dcera Ale-
na, dcera Lenka s rodinou a bratr s rodinou.

Dne 1. prosince oslavil své 75. narozeniny pan 
Vladislav Krejčí z Nové Vsi u Nového Města na 
Moravě. Vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let 
přeje dcera s rodinou.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímáme v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Přineste prosím vytištěný text a fotografie v co nejlepší kvalitě.

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Blahopřání

Dne 13. listopa-
du oslavili naši 
rodiče Miloslav a 
Eva Kunstmülle-
rovi z  Radňovic 
své 50. výročí od 
uzavření sňatku. 
Do dalších let jim 

přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, radost 
z vnuček a pravnoučat. To vše přejí děti Ivana, 
Michal a Silvie s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nezapo-
mene. Dne 17. prosince 
2020 od nás odešel na 
věčnost pan František 
Starý, rodák z Petrovic 
č. 45. Vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdcích žije, neu-
mírá. Dne 12. prosince 
tomu bylo již 5 let, co nás 
navždy opustil Jaroslav 
Ondráček z Maršovic. Stále 
vzpomíná celá rodina.

Dne 19. listopadu 2021 
zemřela paní Vlasta 
Böhmová. Vzpomínají 
manžel Miroslav a dcery 
Dana a Alena s rodinami.

Dne 10. ledna uplyne rok 
od úmrtí pana Jana For-
mánka. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou vzpo-
mínku. S láskou vzpomíná 
manželka s celou rodinou.

Tvoje smrt přišla jako blesk 
z čistého nebe a nám zbyly 
jen slzy a vzpomínky na 
Tebe. Tak jak z Tvých očí 
zářila láska a dobrota, tak 
nám budeš chybět do kon-
ce života. Dne 17. prosince 
uplynulo 20 smutných let, 

co bez slůvka rozloučení odešel náš milovaný pan 
Josef Štěpánek z Nového Města. S láskou stále 
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

V srdcích svých, drahý, 
navždy Tě máme, s láskou a 
vroucností navždy vzpomí-
náme. Dne 20. ledna uply-
ne 18 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 
pan Jan Ťok ze Slavkovic. 
Stále vzpomínají a za ti-

chou vzpomínku děkují manželka Ludmila, synové 
Jan, Roman a dcery Marcela a Ivana s rodinami.

Když se probouzelo ráno a 
nastal nový den, Ty jsi ná-
hle odešel snít svůj věčný 
sen. Utichly kroky, umlkl 
hlas, ale Tvůj obraz zůstává 
v nás. Dne 30. listopadu 
uplynulo 6 smutných let, 
co bez slůvka rozloučení 

odešel náš milovaný pan František Tlustoš z 
Dlouhého. 

Dne 26. ledna oslaví naše maminka paní Milo-
slava Novotná z Pohledce krásné 75. narozeniny.
Milá maminko! 
Možná Ti to málo říkáme,
jak moc pro nás znamenáš,
že jsi ta nejlepší maminka
a vždy pro nás pochopení máš.
Proto Ti chceme poděkovat
a krásné 75. narozeniny popřát.
Jen to nejlepší Ti přejí dcery Věra a Jana s rodinami.

Dne 23. ledna uplyne 
sedmý rok, kdy nás náhle 
opustil pan Josef Gabriel.
Vzpomíná rodina.
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Nová kniha mapuje historii ochotnického divadla v Novém 
Městě na Moravě a okolí 
Během 19. století dochází k novému fenoménu, 
a to objevu volného času. Rodící se občanská 
společnost začala fungovat na zcela nových 
principech. Lidé se začali stěhovat do rostou-
cích měst a pracovní příležitosti nacházeli v 
nových továrnách. Po konci pracovní doby jim 
následně zbýval čas, který mohli využít dle vlast-
ního uvážení. Mohli jej trávit se svou rodinou, 
přáteli nebo například navštěvováním hostinců 
a diskutováním nad aktuální politickou situací. 
Významné postavení ve volnočasových aktivitách 
mělo také angažmá v některém spolku, který v 
daném městě působil. Mohlo se například jednat 
o organizace vzdělávací, politické, finanční, ale 
také i kulturní. 
Zejména ty poslední jmenované patřily k nejpres-
tižnějším. Každý, kdo ve městě něco znamenal, 
chtěl být jejich členem, neboť se jednalo o 
příkladnou sebereprezentaci. Mezi tyto or-
ganizace lze bezesporu zařadit i spolek Ochot-

níci novoměstští, který v 
Novém Městě vznikl na 
konci 60. let 19. století. 
V té době se jednalo o ne-
formální sdružení, ale to 
se změnilo v roce 1880, 
kdy vznikla úředně povo-
lená organizace Spolek 
divadelních ochotníků 
„Klicpera“. Společně tak 
odstartovaly trend nového kulturního odvětví, 
na které navazovaly spolky i v následujících le-
tech a staletích. Navíc díky působení současných 
Ochotníků z Novoměstska se jedná o přetrváva-
jící tradici. Díky svým precizně nacvičeným 
představením vždy herci dokázali prezentovat 
hru, kterou pobavili zbytek města, a dokázali tak 
spoluobčany vytrhnout z každodennosti.
Autoři přináší ucelenou publikaci, která se mimo 
samotné město zabývá i historií ochotnického 

divadla v dnešních městských částech. Zajímá 
vás, jak například divadlo fungovalo ve víru vá-
lečných událostí? Jaké hry svým divákům ochot-
níci představili? Jak vypadají historické doku-
menty, které se k tomu oboru činnosti vztahují, 
či velké množství doprovodného fotografického 
materiálu? Pak jste na správném místě! Knihu si 
můžete zakoupit v Informačním centru na Vrati-
slavově nám. za 330 Kč.  
 Libor Denk

Novinky z Horácké galerie 
Na rok 2022 připravujeme celkem 18 výstavních 
projektů, z toho 15 v interiéru a 3 venkovní vý-
stavy v oknech galerie.  Opět budeme klást důraz 
na témata a autory spjaté s naším regionem, na 
projekty s vazbou na krajinu, otevřeme novou 
expozici věnovanou sochaři Vincenci Makovské-
mu, zapojíme se do novoměstských aktivit spo-
jených s Rokem lyžařů a máme připraveno i 
několik novinek a překvapení, která odtajníme 
ve správný čas. Budeme pokračovat v pořádání 
komentovaných prohlídek, tvůrčích dílen, kon-
certů a dalších kulturních akcí na zámku i na 
nádvoří, včetně projekcí ARTkina. Od ledna do 
června budeme pravidelně promítat filmy vždy 
poslední úterý v měsíci od 18 hodin. Reagujeme 
tak na podněty filmových fanoušků, kteří si přáli 
posunout promítací čas na dřívější hodinu.  
Co se týče výstav, na začátku roku máte poslední 
šanci vidět krajinářské fotografie Josefa Březiny 
nebo dřevěné objekty a obrazy Mirky Špačkové 
a Františka Pillmayera, které budou vystave-
ny v Horácké galerii už jen do 9. ledna. Druhá 
polovina ledna totiž přinese střídání ve výstavních 
prostorách a dvě žhavé novinky. 
Závěr trilogie Čestmíra Sušky a keramika Jany 
Mikyskové
Jak dobře víte, premiéra projektu „Sochy pod 
novoměstskou oblohou“, jehož cílem je před-
stavit současné umění v exteriéru města, patří 
sochaři Čestmíru Suškovi. Nová doprovodná 
výstava v interiéru, která navazuje na autorovu 
prezentaci venku a loňskou podzimní výstavu v 

Horáckém muzeu, zakončí trojdílný cyklus po-
hledem na Suškovy komorní plastiky a rezotisky 
–grafická díla vznikající originální technikou. 
Přehlídka tak ukáže dílo renomovaného autora 
jako celek. Vernisáž se odehraje v Horácké galerii 
19. ledna. 

O týden později se potkáme s členkou Klubu vý-
tvarných umělců Horácka Janou Mikyskovou, 
která osobitým způsobem propojuje svět řemesla 
a umění. V zámeckém podkroví představí tato 
výtvarnice a keramička svoji aktuální tvorbu, 
která vznikla během posledního roku v jejím 
novém ateliéru v Radostíně.  Zde pracuje vel-
mi zajímavým způsobem: zemský živel, který v 
sobě keramická hlína apriori obsahuje, využívá 
ke strukturální abstraktní malbě a vytváří díla, 
působící téměř jako plastiky či reliéfy. 
Listování grafickou sbírkou 
Až do 30. ledna je k vidění výstava grafik ze sbírek 

Horácké galerie, zaměřená na figurální tvorbu 
autorů, jejichž příjmení začínají na písmena 
A–H.  Výstava navazuje na stejnojmenné projekty 
z let 2005, 2006 a 2008 a zahrnuje jedenáct vý-
tvarníků, kteří reflektují figuru v mytologickém, 
alegorickém, realistickém či téměř abstraktním 
pojetí. Jde o výjimečnou příležitost vidět díla, 
která vzhledem k citlivosti papírového materi-
álu jsou dlouhodobě uložena v depozitářích a 
vystavována jen příležitostně na krátkou dobu.
Svými pracemi jsou zastoupeni Jiří Altmann, kte-
rý ve svém díle vycházel ze starých tisků a věnoval 
se zejména dřevorytu, Alena Antonová, akade-
mická malířka, jejímž hlavním námětem byla 
žena, Jiří Anderle, mezinárodně oceňovaný český 
grafik, Jiří Bašta, věnující se širokému spektru 
výtvarné činnosti v Ledči nad Sázavou, Adolf 
Born, jehož ilustrace i volné grafiky promlou-
vají ke všem generacím, Michal Cihlář, mistrně 
ovládající barevný a kolorovaný linoryt, Hana 
Čápová, jejíž grafiky vynikají konfrontací proti-
kladů, František Emler, akademický malíř, který 
se i jako teoretik věnoval grafickým technikám, 
Milan Erazim, tematicky soustředěný zejména na 
člověka a jeho život v moderním světě, František 
Gross, akademický malíř a člen slavné Skupiny 
42 inspirované městem a civilizací, a Jaroslav 
Hořánek, pro jehož grafickou tvorbu je typická 
technika serigrafie. K vidění je celkem 31 prací 
vytvořených různými grafickými technikami – 
linorytem, suchou jehlou, litografií, tiskem z ko-
láže i serigrafií.  Horácká galerie
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Nabídka práce
Novoměstské sociální služby hledají pra-
covníka v sociálních službách. Jedná 
se o zástup za nemoc. Pracovní poměr 
na dobu určitou, na plný úvazek. Jde o 
12hod. směny. Nástup od 1.1.2022 – 
28.2.2022. Kurz pracovníka v sociálních 
službách je výhodou. Můžeme vzít na 
nezbytně nutnou dobu také uchazeče bez 
kvalifikačního kurzu. Nutné ale je, aby měl 
očkování proti hepatitidě typu B. (Toto oč-
kování mívají sanitáři.) ŘP sk. B také vý-
hodou.
Hana Janů, ředitelka Novoměstských soci-
álních služeb, tel. 603 486 167.

Rok lyžařů a Horácké muzeum
Počínaje lednem roku 2022 začíná v Novém 
Městě na Moravě Rok lyžařů. Na tuto událost se 
intenzivně připravuje i Horácké muzeum, které 
vám bude pravidelně představovat zajímavosti ze 
svých sbírek. 
Kromě písemné prezentace se můžete těšit na 
různá videa, besedy, výstavy a mnoho dalšího 
spojeného s lyžařským sportem.
Je obecně známo, že z našeho města pochází 
mnoho sportovců, kteří se mohou pyšnit me-
dailemi z olympijských her či mistrovství světa. 
Některé z těchto medailí se nachází i v našich 
sbírkách. Na tomto místě si představíme medaili, 
která se vztahuje ke druhým závodům, které se v 
našem městě uskutečnily. Pro vyprávění příběhu 
je nutné se vrátit do období před první světovou 
válkou. 
První novoměstské lyžařské závody dospělých se 
konaly 2. února 1910. Start byl u novoměstského 
nádraží a cíl na rybníku Kazmírovci. Trať nebyla 
nijak značena, závodníkům bylo pouze sděleno, 
kterými místy mají projet. Vítězem se tehdy stal 
ing. Karel Mrkvička. Ocenění z těchto závodů se 
však nedochovalo. 
Druhé závody se konaly o rok později, konkrétně 
22. ledna 1911. Jednalo se o organizačně propra-
covanější soutěž. Poprvé byla například vypsána 
„Jízda dam“ na 1 500 m, kterou vyhrála Marie 
Gregorová v čase 10 minut. Od roku 1911 se 

navíc závody skládaly z více než jedné disciplíny. 
Kromě jízdy žen spočívaly II. lyžařské závody 
ještě v jízdě na 3 a 10 km, běhu na 100 m bez holí, 
překážkovém závodě a závodě mládeže na 300 m.
Významných úspěchů hned v několika disciplí-
nách zde dosáhl opět ing. Karel Mrkvička, který 
potvrdil formu z minulého závodu. Dokázal zde 
navíc porazit i legendárního Bohumila Hanče, 
který byl jeho pravidelným soupeřem. Krásné me-
daile ve formě brože Karla Mrkvičky se dochovaly 
do dnešních dob ve sbírkách Horáckého muzea a 
prostřednictvím přiložené fotografie je můžeme 
jednu z nich společně obdivovat. 
 Libor Denk

Novoměstské kufrování
27. – 30. prosince 2021
Akce bude rozložena do čtyř dnů. Sami si 
volíte, kdy se na trasu vydáte. Kufrování je 
individuální.
Mapa šestého ročníku novoměstského 
Kufrování se zákresem kontrolních stanovišť 
je ke koupi na IC.
Volné pořadí kontrol – sami si volíte délku 
trasy i místo, kde výlet začnete a ukončíte.
Na kontrolních bodech nebudou 3D lampi-
ony s kleštičkami, ale 2D zalaminované kar-
tonky s písmeny. Písmena si účastník opíše 
do startovního průkazu. Po zapsání všech 
písmen vyjde tajenka. Kdo ji zašle do 31. 12. 
2021 na e-mail: kratka@chaloupky.cz a přidá 
zážitky a fotografii z Kufrování, bude zahrnut 
do slosování o drobné ceny.
Občerstvení z vlastních zdrojů.
Pěkné kufrování přejí Chaloupky o.p.s., Dům 
přírody Žďárských vrchů, Bratrstvo Žďár-
ských vrchů a Horácké muzeum NMNM

Novinky v knihovně se osvědčily
S vedoucí knihovny Marií Šímovou jsme hovořili o 
tom, co čeká čtenáře v roce 2022.

V loňském roce jste zavedli celou řadu novinek. 
Které měly u čtenářů největší úspěch?
Naše knihovna začala od ledna 2021 kvůli covidu 
půjčovat bezkontaktně skrze tzv. výdejní okénko. 
V tomto režimu jsme fungovali až do půlky dubna. 
Bezkontaktní půjčování se setkalo s velkým záj-
mem a čtenáři tuto službu pravidelně a každodenně 
využívali. Covid nás také naučil pracovat v online 
světě. Kvůli protiepidemickým opatřením jsme totiž 
museli na internet přesunout část besed se spisova-
teli. Dále jsme se rozhodli vyjít čtenářům vstříc, 
prodloužili jsme půjčovní dobu a zrušili polední 
pauzy. To se setkalo s velmi pozitivním ohlasem.

Knihovna pořádá řadu soutěží, besed a 
workshopů pro malé čtenáře. Co pro ně chystáte 
nového v roce 2022? 
Rok 2022 je v Novém Městě na Moravě Rokem 
lyžařů, proto budou soutěže zaměřeny především na 
toto téma. Například na únor připravujeme tvůrčí 
soutěž „O nejoriginálnější lyže“. Úkolem bude vy-
robit lyže z nejrůznějších, nejoriginálnějších mate-
riálů. Mnoho příznivců našly i společenské hry, Albi 

tužky a Albi knihy.  Nabídku společenských her a 
Albi knih se snažíme stále doplňovat o novinky. 
Stolní hry ale samozřejmě půjčujeme i domů. K dis-
pozici u nás jsou hry vědomostní, logické, strate-
gické, postřehové, na procvičení slovní zásoby nebo 
vyjmenovaných slov, jazykové, matematické, úni-
kové. Především únikové hry byly v roce 2021 velmi 
oblíbené. Oblíbenost únikových her nás motivovala 
k vytvoření únikové hry přímo v knihovně. V roce 
2022 se mohou odvážlivci nechat zamknout do 
knihovny a pomocí úkolů se pokusit dostat ven do 
60 minut. MAP II Nové Město na Moravě finančně 
podpořil náš nápad a nyní intenzivně pracujeme 
na přípravě hry. Kdy to bude, se dozvíte již brzy na 
našich stránkách a Facebooku.

Mohou si u vás návštěvníci půjčit i něco jiného 
než jen knihy a hry?
Pokračujeme také v nákupu audioknih, které si 
rádi půjčují nejen zrakově postižení, ale i běžní 
návštěvníci knihovny.
Čtenáři mají možnost si zapůjčit i denní tisk a ča-
sopisy. Do čítárny se snažíme každý rok přinést 
nějakou novinku. V minulém roce to byl např. ča-
sopis Ottobre a v letošním to bude týdeník Reflex.
 -kb-
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Novoměstský Rok divadel skončil a před námi je rok oslav lyžování na Novoměstsku. Program, který  se promítne do většiny novoměstských 
akcí má  jasný cíl – oslavu  významných osobností spojených s lyžováním, ale především oživení tradice a propojení generací, organizací a 
spolků.  Snahou města je však také  zajistit skvělé podmínky pro lyžaře. V letošní zimní sezoně by proto měly proběhnout zásadní změny v 
údržbě tratí. Město uzavřelo se SPORTOVNÍM KLUBEM NMNM a Mikroregionem Novoměstsko memorandum o spolupráci, které má 
za cíl zajistit a zlepšit kvalitu běžeckých tratí. Do práce se nově zapojí také naše Technické služby, které si k tomu pořídily novou techniku. 
Už jste je určitě někde viděli brázdit louky kolem města. Celý rok nám stylově zahájí závody Zlaté lyže a Dagmar Hromádková, se kterou se 
uslyšíte v prvním díle Podcastů ze stopy s Petrem Hladíkem a která věnovala několik svých vzpomínek i této speciální rubrice. Tak jedéééém!

Skol!
Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě

Stříbrná olympionička
Padesát tři let, více nežli půl století. Je to neu-

věřitelné, ale právě tolik let uplynulo od doby, kdy 
jsem jako mladší žákyně vstupovala do oddílu ly-
žování v Novém Městě na Moravě. Strávila jsem 
zde roky svého mládí prodchnuté láskou k  ly-
žování, hodinám tréninků pod vedením výborných 
trenérů. Byly to i roky píle a zkoušek mé vůle, které 
mne v roce 1977 dovedly až před brány těžkého 
rozhodování. Pozvánka do reprezentačního 
družstva znamenala výzvu v mém životě. Byla 
ovšem vykoupena opuštěním mých nejbližších, 
kamarádů, trenérů. Možnost reprezentovat naši 
republiku, bojovat o účast na MS a olympiádě 
byla opravdu silnou motivací, hnací motor do 
dalších let. Vždy jsem ale  věděla, kde je můj 
domov, a cítila, že se jednou do rodného hnízda 
zase vrátím. Prožila jsem deset let naplněných 
dřinou. Poznala jsem úžasný pocit vítězství, ale 
i smutek z prohry. Splnil se mi ale sen, sen kaž-
dého sportovce. Měla jsem možnost startovat 
na dvou olympiádách, v Lake Placid a Sarajevu. 
V  Sarajevu jsem dokonce získala stříbrnou 
olympijskou medaili a dodnes cítím ten pocit, 
jak moc jsem si přála, aby tam se mnou teh-
dy mohli být všichni, kteří mi k tak úžasnému 
výsledku pomohli. Rok 1987 byl rokem mého 
návratu na Vysočinu. Zakotvila jsem sice ve 
Svratce, ale moje srdce zůstalo i nadále věrné 
Novému Městu.  Přála jsem si novoměstskému 
lyžování vrátit to, co jsem od něj dostala. Nejdříve 
jsem ve Sportovním klubu trénovala žáky a do-

rostence. Snažila jsem se jim předat vše, co jsem se 
za roky strávené v bílé stopě naučila. Po patnáctile-
tém působení jako trenérka jsem se stala členkou 
výboru Sportovního klubu a v roce 2013 zapo-
čalo moje vedení skupiny rozhodčích. Je to parta 
úžasných lidí, které spojuje láska ke sportu a bez 
kterých by se prakticky žádný závod neuskutečnil. 
Když se dnes podívám těmi padesáti třemi lety 

zpět, zjišťuji, co všechno se za tu dobu proměnilo a 
u všech těch proměn jsem měla možnost být. Vzpo-

mínám si na starty závodů u dnes již neexistující 
sokolovny, později učiliště, Mercedesky a nakonec 
samozřejmě v areálu Hotelu Ski. Vzpomínám na 
první SP v běhu na lyžích v Novém Městě, výstavbu 
asfaltové dráhy, střelnice, první biatlonové závo-
dy, první Světový pohár v biatlonu a v roce 2013 
MS v biatlonu v Novém Městě, kdy areál u Hotelu 
Ski dospěl největších změn a výstavby. Vzpomí-
nám si, jak jsme s mým tatínkem, dlouholetým 
předsedou Sportovního klubu, vyhlíželi každou 
vločku, sledovali předpovědi počasí před každou 
Zlatou lyží. Vydrží sníh, neroztaje? Dnes již máme 
spoustu sněžných děl, zásobník sněhu, techniku 
na úpravu tratí, vymožeností, které nám zaručují, 
že závody se uskuteční téměř na sto procent, za 
každého počasí. Sportovci dnes mají perfektní 
zázemí v moderním areálu. Které město se může 
pochlubit konáním Světových pohárů v běhu na 
lyžích, biatlonu či horských kol? Těšit se můžeme 
na rok 2024, kdy bude Nové Město již podruhé 
hostit účastníky MS v  biatlonu. Za veškerým 
děním kolem dnešní Vysočina Areny je spousta 
hodin obětavé práce a poděkování patří všem, 
kteří se stali článkem tohoto řetězce skutků. Při-
spěli k tomu, že tento areál se zázemím nejen pro 
již vyzrálé sportovce a účastníky nejvyšších sou-
těží, ale i pro naše děti a mládež v Novém Městě 
máme. Jsem ráda, že jsem i já mohla být jedním 
tímto článkem, a mohla tak snad zanechat svoji 
stopu v oblasti sportu v našem Novém Městě.

Dagmar Hromádková
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Rudolf Gabessam, první biatlonista 
na Vysočině 
Dřevěný prkýnka – tak se u nás na Vysočině 
dříve říkalo lyžím. Zatímco tu „velkou“ historii 
oblíbeného zimního sportu začal ve světě psát 
polárník Fridtjof Nansen, podniknuvší slavnou 
expedici do Grónska, v českých zemích drží titul 
prvního lyžaře Josef Rössler-Ořovský. Ale svoji vý-
znamnou kapitolu v dějinách bílé stopy zanechala 
i Vysočina. Přestože Českomoravská vrchovina 
nepatří zrovna k místům s nejvyšší průměrnou 
nadmořskou výškou v ČR, vyvinulo se tu lyžování 
s nesmírně silnou tradicí. V roce 1910 se dokonce 
novoměstský Sportovní klub jako první z Moravy 
přihlásil do Svazu lyžařů v Království českém. 
Není příliš těžké přijít na to, proč. Na hornatém 
území Vysočiny byly zimy tuhé a sníh kompli-
koval dopravu lidí i zboží. Místní obyvatele ale 
sužovala chudoba a lyže ze severských zemí byly 
až příliš nedostupným artiklem, který si mohl 
dovolit jen málokdo. To jsem koneckonců věděla 
i z vyprávění mých prarodičů. První stopy lyží na 
Vysočině zanechal revírník Rudolf Gabessam z 
Fryšavy pod Žákovou horou. Zvěři v okolí této 
horácké vesnice spadl jistě velký kámen ze srd-
ce, když se fryšavský myslivec alespoň na chvíli 
přestal věnovat jejich stopě a začal vášnivě sle-
dovat tu lyžařskou. Po vzoru horalů z Krkonoš 
si tento horácký kmet objednal lyže ze Štýrska. 
Když mu ale místo lyží přišly sněžnice, cítil se 
jako oklamaný tetřev. V Rakousku byl totiž 
v tu dobu pro lyže i sněžnice stejný termín –
Schneeschuhe. Když Gabessam zanevřel na 
rakouské dodavatele, obrátil svoji pozornost 
na severské Finsko. Země proslavená nábyt-
kářským průmyslem a vodkou již Gabessamovy 
představy splnila a magické „ski“ opravdu do-
dala. Revírník se tak mohl v roce 1892 kdesi v 
hloubi Českomoravské vrchoviny sklouznout 
s pocitem, který se nemohl vyrovnat žádné sko-
lené trofeji. Byl prvním lyžařem nejen na Vysoči-
ně, ale zřejmě i na Moravě! Díky Gabessamově 
propagaci se začala sláva lyží dostávat do všech 
možných koutů Českomoravské vrchoviny. Na 
Vysočině se tak brzy objevili další průkopníci ly-
žaření – lesník Resc a učitel Houdek z Křižánek, 
jehož bezmála třímetrové lyže máme možnost do-
dnes vidět v Horáckém muzeu v Novém Městě na 
Moravě. Přesto dlouhou dobu zůstávalo lyžování 
výsadou jen několika málo jedinců, kteří si jej 
mohli dovolit. Ale i s tím si místní řemeslníci uměli 
poradit. A tak se brzy na vlastní výrobu „prkének“ 
vrhli horáčtí stolaři a koláři a začali uspokojovat 
rostoucí poptávku.  Mnoho jsem o tom slyšela 
vyprávět mého otce, který byl sám vynikajícím 
řemeslníkem, stejně jako jeho tatínek – František 

Loub. Nejdříve se experimentovalo. Vyráběly se 
takzvané dužky, lyže, jejichž základem byly dužiny 
z petrolejových sudů. Oblíbené byly i tzv. jasanky, 
lyže vyrobené ze dřeva jasanů. Právě dřevo tohoto 
stromu mělo ideální fyzikální vlastnosti (bylo tvr-
dé, pružné a dokonale přenášelo síly). Později se 
na Novoměstsku rozvinulo nové odvětví – průmys-
lová výroba lyží.  K nejznámějším firmám patřil 
bezesporu stolař Adolf Slonek z Rokytna a pozadu 
nezůstala ani firma Rohlík a Chroust. A není bez 
zajímavosti, že jako předloha profilové výrobě lyží 
sloužila zlomená norská lyže básníka Jiřího Mahe-

na, který se snad vinou svého uměleckého tempe-
ramentu „vymazal“ na rokytenském kopci. Slonek 
básníkovi zhotovil přesnou kopii jeho lyže. Ještě v 
roce 1895 byl v Novém Městě na Moravě založen 
bruslařský klub, pod jehož patronací se sdružovali 
i tamní lyžaři. Milovníci právě rozvíjejícího se bí-
lého sportu čelili nejen nepřízni počasí, ale často 
i posměchu nedůvěřivých obyvatel, jako v roce 
1896. V tu dobu bylo na zimu nezvykle teplo a sníh 
mohutně odtával. Satirické listy Ozvěna z Ocho-
ze s kousavou ironií navrhují, aby „…bruslařský 
klub podal žádost na změnu stanov a proměnil 
se v klub veslařský. Doporučujeme také, aby svůj 
účel rozšířil nejen na převážení po ulicích, ale i 

na záchranu tonoucích…“.Můžeme z toho vyčíst 
důležitou informaci. Už v minulosti byly některé 
zimy prostě mírné a lyžování nepřály. Dokonce 
se mluví o tom, že se v lednu „dalo chodit bosky“. 
Rozhodně se na sněhový nedostatek uměli naši 
předkové dívat s větším nadhledem. To ostatně 
zvládal bravurně i zmíněný básník Jiří Mahen. Ko-
neckonců jednu nevydařenou lyžařskou projížďku 
zvěčnil i ve své básni: „My krajem v dešti táhli zpět 
–  A byla voda, kde dřív led. Pod mraky smutný-
mi se rychle stmívalo. A pod lyžemi, Bože! Bláto 
čvachtalo!“ Lyžování v Novém Městě na Moravě 

ale nakonec začali lidé brát přeci jen vážně. 
Do roku 1910 se na Novoměstsku nachází 
úctyhodných 3 000 registrovaných lyžařů. 
V témže roce se uskutečnily i první závody s 
poněkud netradičními disciplínami. Zatím-
co některé lechtají bránici, jiné čeří v krvi 
adrenalin. Posuďte sami: běh bez holí na sto 
metrů, sjezd kopce s přírodními překážkami 
nebo umná krasojízda, kde se hodnotil es-
tetický styl. Hlavní závod absolvovali lyžaři 
s nepřiměřeně dlouhými lyžemi a jednou holí 
sloužící k odrážení i brždění zároveň. Soutě-
žící lyžaři byli připraveni na mrazivé počasí, 
někteří byli prý navlečeni do dvou svetrů se 
zimníkem, jenže v den jízdy se oteplilo na 
osm stupňů. Pořadatelé jen části startují-
cích oznámili přesnou polohu kontrolních 
stanovišť, a když některé fábory odfoukl vítr 
a porota diskvalifikovala závodníka, který si 
nesportovně zkrátil cestu přes kopec, vyhrál 
ve finále Karel Mrkvička. A to i přesto, že 
se mu během jízdy rozbil řemen na vázání, 
který si obratně opravil. Právě na Mrkvič-
kovo pozvání zavítal do Nového Města na 
Moravě i slavný krkonošský lyžař Bohumil 
Hanč jako instruktor. Novoměstští si tak 
nadále budovali dobré jméno, dokonce i v 
zahraničí. Ať už to bylo díky tradičně kvalitní 

průmyslové výrobě lyží nebo legendárnímu svě-
tovému poháru Zlatá lyže, který se jel poprvé 6. a 
7. ledna roku 1934. Mám ráda, když má historie 
smysl pro ironii a jak se někdy minulost proplétá 
se současností. Proto až budete příště fandit na-
šim lyžařům na Mistrovství světa v biatlonu ve 
Vysočina Areně, vzpomeňte si při zvuku střelby 
na promrzlou flintu revírníka Gabessama, kte-
rý se stal skutečným lyžařským průkopníkem, 
ale vlastně i naším prvním biatlonistou...

Nadia Svatošová a kolektiv autorů,
 úryvek z knihy Putování Vysočinou se slavnými 

osobnostmi
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Všem našim obchodním partnerům 
děkujeme za spolupráci a přejeme 
   jen to nejlepší v roce 2022!
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Uzávěrka plošné inzerce 
do dalšího vydání 
Novoměstska 
je 14. ledna 2022
Své poptávky zasílejte na e-mail: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 
telefon: 607 175 673
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leden výstava Proměny knihovny v čase Městská knihovna, chodba

leden výstava Zima Josefa Lady Horácké muzeum

3.1. 19:00 koncert Novocantus evangelický kostel

4.1. 19:00 kino Karel Kulturní dům

8.–9.1. sport Zlatá lyže Vysočina Arena

12.1. 19:00 kultura Úvěr Kulturní dům

15.1. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám., park

15.1. sport Ve stopách Zlaté lyže Vysočina Arena

16.1. 16:00 kino Chlupáčci Kulturní dům

17.1. 19:00 kultura Manželský čtyřúhelník na horách Kulturní dům

18.1. 19:00 kino Kurz manželské touhy Kulturní dům

22.1. 9:00 sport Florbalový zápas – muži „A“ Sportovní hala

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

P O U R  F É L I C I T E R
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