
Město pomůže s placením drahých energií
Nové Město vyhlásilo nové zápůjč-
ky a dotační programy na podporu 
bydlení. Peníze je možné použít i 
na hrazení vysokých poplatků za 
energie. 

Lidé se mohou přihlásit do výběrového řízení 
pro poskytování zápůjček občanům z prostředků 
Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace 
rodinných a bytových domů a bytů, které se na-
chází na území Nového Města na Moravě a jeho 
místních částí. Nově je možné čerpat zápůjčky na 
zmírnění dopadů navýšení cen energií.
Kromě toho je možné přihlásit se i do dotačního 
programu z Fondu rozvoje bydlení, který je určen 
na obnovu barvy fasády a modernizaci a opravy 
balkónů a lodžií u bytových a rodinných domů se 
zvláštním historickým, kulturním a estetickým 
významem pro město.
Výběrové řízení pro poskytnutí zápůjček  
z prostředků FRB a s nimi „Pravidla pro použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na 

území města Nové Město na Moravě“ schválená 
Zastupitelstvem města dne 20. prosince 2021 
jsou vyvěšena na úřední desce města Nového 
Města na Moravě a současně umístěna i na 
webových stránkách Městského úřadu Nové 
Město na Moravě (www.radnice.nmnm.cz).
Způsob a podmínky ručení zůstávají nadále ve 
stejné výši v porovnání s rokem 2021. Tzn. zá-
půjčka částky do 350 tis. Kč jeden ručitel, nad 350 
tis. Kč dva ručitelé. Nově je stanovena úroková 
míra ve výši 3 % po celou dobu splácení. Zájemci 
o zápůjčku mohou podávat své žádosti v průběhu 
měsíce února 2022. V měsíci březnu proběhne 
výběrové řízení a všechny předložené žádosti o 
zápůjčky, které budou v souladu se schválenými 
podmínkami výběrového řízení, budou předlože-
ny ke schválení na zasedání Zastupitelstva města 
v měsíci březnu.
Dotační program z Fondu rozvoje bydlení bude 
v únoru 2022 zveřejněn na úřední desce města 
a současně umístěn i na webových stránkách 
Městského úřadu Nové Město na Moravě (www.
radnice.nmnm.cz).
Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti 
včetně povinných příloh od března 2022 do květ-

na 2022. Finanční prostředky mohou být použity 
na způsobilé výdaje hrazené od února 2022.
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, Vratislavovo náměstí 
103 v Novém Městě na Moravě.
Výše uvedené zápůjčky z prostředků Fondu roz-
voje bydlení a dotace z Fondu rozvoje bydlení 
mohou majitelé nemovitostí kombinovat.
Případné další informace poskytne vedoucí fi-
nančního odboru Ing. Jaroslav Koutník, kance-
lář ve III. nadzemním podlaží, tel. 566 598 330, 
Markéta Šrámková, pokladna, tel. 566 598 335.
 -kb-
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Téma Novoměstska: Školství
Helena Šustrová /KDU-ČSL/
Nabídka škol v našem městě odpovídá jeho velikosti. Máme výhodu, že si rodiče mohou pro své děti vybrat školy se „státním“, 
nebo alternativnějším systémem vzdělávání. Těší mě, že se daří do škol získávat peněžní prostředky z dotací, a realizovat tak 
dlouho slibované projekty: rekonstrukce, rozšíření a vybavení učeben nebo bezbariérovost budov. Nesmíme zapomínat ani na 
školní budovy ve Slavkovicích či Pohledci, kde se, doufám, brzy dočkáme, mimo jiné, renovace půdních prostor pro potřeby 
školní družiny. Žijeme v době, která nás nutí měnit zavedené pořádky. Z mnohých rodičů se museli nedobrovolně stát učitelé a 
z učitelů manažeři, kteří zvládají kromě svých pedagogických schopností i dovednosti manažerské, kdy musí zvládat učit děti ve 
třídě a zároveň online v karanténě. Všichni, ať už rodiče nebo učitelé, jichž se to týká, vynakládáme velkou dávku trpělivosti a síly 
na to, abychom se s celou situací vypořádali co nejlépe. V osobnostním rozvoji dětí hrají důležitou roli kroužky. Různé organizace 
v našem městě nabízí pestrou škálu velmi kvalitních umělecky či sportovně zaměřených volnočasových aktivit. Všem, kteří se s 
nadšením věnují výchově a vzdělávání dětí, patří velké poděkování.

Jan Krakovič /ODS/
Školství obecně zažívá díky covidu momentálně největší zatěžkávací zkoušku. Situace se den ze dne mění a organizovat výuku 
společně s testováním a karanténami není vůbec jednoduché. Tady je potřeba ocenit práci pedagogů a vedení škol. 
Jako velký problém pro rok 2022 ve školství vidím jeho financování. V NMNM se např. zvýšila cena tepla, které odebírají i 
všechny novoměstské školy, na dvojnásobek. Teplo přitom nebude jedinou položkou, která výrazně podraží. Udržet vyrovnané 
rozpočty bude pro ředitele školských zařízení jistě náročné a já doufám, že šetření nebude znamenat snížení kvality poskytování 
školských služeb. Očekávám, že vedení města bude aktivněji jednat s představiteli firem dodávajících energie a nepůjde pouze 
nejpohodlnější cestou škrtů v investicích a opravách. O problému v MŠ se už psalo. Paní ředitelka MŠ sice na zastupitelstvu 
poskytla zevrubnou zprávu, ale vysvětlení toho, proč tolik zaměstnanců po jejím nástupu do funkce opustilo svá místa, jsme se, 
bohužel, nedočkali. Je mi líto, že houževnatá a nezištná práce mnoha paní učitelek, které obětovaly svůj čas i svoje úsilí pro dobré 
jméno MŠ v NMNM, nestála vedení města za to, aby se tímto problémem více zabývalo.

Tomáš Krejčí /Lepší NM/
Školství a mládež je tématem, které v uplynulém období bylo důvodem k mnoha vášnivým diskuzím. Hodně „odborně“ infor-
movaných osob se pouštělo do diskuzí, jak jsou učitelé zbytečně přepláceni, jak to ve školách nestojí za nic, děti se ve školách nic 
nenaučí atd. Jako středoškolský učitel Vám mohu říci, že za dlouhou dobu, co se ve školství pohybuji, jsem měl právě v minulém 
roce příležitost si vyzkoušet moderní metody předávání informací svým žákům, využil jsem svoje zkušenosti s řízením krizových 
situací na pracovišti. Není to skutečně vůbec jednoduché a mnoha pedagogům patří vyslovit poděkování za jejich skvěle odvedenou 
práci. Co bych si ale přál, je mnohem větší provázanost všech škol v Novém Městě. Skvělým příkladem je například spolupráce 
2. ZŠ a Gymnázia V. Makovského ve výuce chemie a mnoha dalších oblastech. Věřím, že v roce 2022 bude pokračovat práce 
s mládeží. Město vyhlásilo skvělé grantové programy, do kterých se zapojily jak tradiční organizace, tak i mnoho dalších. Věřme, 
že investované finance pomohou k obnově komunitního života ve městě, do kterého vždy byla zapojena i mládež. Bez vedoucích 
družstev, dobrovolníků a dalších sponzorů se to neobejde. Tak jim s tím pojďme společně pomoci!

Školství v Novém Městě
Školství je jednou z oblastí, kam 
město v posledních letech výrazně 
investovalo. Stavělo se na I. i na 
II. ZŠ. 

Začíná volební rok, a tak je na pořadu dne trochu 
bilancovat. V případě školství je to jednoduché. 
Minulému volebnímu období dominují velké re-
konstrukce na základních školách. Úctyhodných 
50 milionů stála přístavba I. ZŠ, z toho 39 milio-
nů pocházelo z dotací. Nad tělocvičnou vzniklo 
celé nové patro s odbornými učebnami, žáci mají 
k dispozici i opravený školní dvůr s přistavěný-

mi dílnami. „Musím přiznat, že poslední čtyři 
roky byly jedny z nejnáročnějších, které jsem ve 
funkci ředitele 1. ZŠ v Novém Městě zažil,“ říká 
ředitel školy Otto Ondráček. Stavba měla být 
hotova v roce 2019, protáhla se ale do roku 2021. 
Do toho školu zasáhl covid-19 a s ním spojená 
omezení výuky, která zejména v loňském roce 
trvala neúměrně dlouho. Škola musela přejít 
na distanční vyučování. „Asi nejvíce bych vy-
zvedl přístup, trpělivost, toleranci a pochopení 
zaměstnanců a žáků školy i rodičů při řešení 
všech vzniklých problémů. Není zrovna jedno-
duché a chce to skutečně velkou míru trpělivosti, 
tolerance a pochopení, když některé problémy 
přetrvávají, přitom se objevují nové, vy však 

musíte neustále přijímat v rámci provozních a 
organizačních opatření nová řešení. Je povzbu-
divé a potěšující, když takové lidi máte kolem 
sebe a když víte, že se o ně můžete opřít. Děkuji,“ 
dodává Ondráček. Podobná situace panovala i 
na II. ZŠ. Zde došlo v roce 2018 k rekonstrukci 
učeben, i když v poněkud menším rozsahu než 
na I. ZŠ. Celková investice přesáhla 10 milio-
nů, z čehož zhruba 6,5 milionu pokryla dotace. 
Kompletně hotovo bylo v roce 2021. Škola také 
zažila střídání vedení, kdy Jana Krakoviče na-
hradil Tomáš Augustýn. „V době mého nástupu, 
v létě 2020, si většina lidí myslela, že covid už 
je za námi. Bohužel nebyl. Zatím jsme se ve 
fungování školynedostali do běžného reži-
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Snažíme se být pro školy oporou
Na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě 
má školství na starosti Lenka Klapačová, vedoucí 
odboru školství.  Ta nám prozradila, co ji v práci 
poslední dobou zaměstnává nejvíce.

Co přesně má ve své gesci odbor školství?
Jsme v podstatě taková spojka mezi školami a 
vedením města. Připravuji materiály, které se 
týkají našich škol, k projednání s vedením, Radou 
a Zastupitelstvem města. Na těchto jednáních 
zastupuji zájmy škol, jejichž zřizovatelem je 
město. V praxi to vypadá v podstatě tak, že ško-
la se se svým požadavkem obrátí na mě, a já jej 
projednám s vedení města, které nejen o investi-
cích rozhoduje. V poslední době pomáháme i s 
distribucí antigenních testů, které pro školy do-
dává Správa státních hmotných rezerv pro školy. 

Obě základní školy a mateřská škola jsou pří-
spěvkovými organizacemi města. Co přesně 
to znamená, za co nese město odpovědnost?
Město se stará o to, aby školy dobře fungovaly 
a měly co nejlepší podmínky pro svůj celoroční 
provoz. Znamená to tedy především financování. 
Platy zaměstnanců hradí sice Ministerstvo škol-
ství, ale všechny opravy, investice do vybavení a 
provoz škol se platí ze společné městské poklad-
ny. 

Jak se podílí váš odbor na přípravě investic 
ve školách?
Dobrým příkladem jsou například kuchyňské 
technologie, které se často obnovují, nebo naku-
pují nové. Když škola potřebuje např. pořídit nový 
konvektomat za půl milionu, jsme tu od toho, 
abychom pomohli projekt zrealizovat. Když se 
jedná o větší projekty, podílí se na nich samozřej-
mě i odbor investic. V posledních letech se toho 
dělo hodně. Velké investice byly do rekonstrukce 
učeben v 1. ZŠ i 2. ZŠ. Vím, že letos se má dělat 
rekonstrukce vnitřní kanalizace na 2. ZŠ. Každý 
rok se vylepšují kuchyňské technologie, probíhají 
různé opravy. V našem objektu také sídlí Základní 
škola Malá pro handicapované děti. Tu sice zři-
zuje Kraj Vysočina, ale město musí schvalovat 
případné úpravy v budově. Samozřejmě jim vy-
cházíme maximálně vstříc. 

Jak funguje komunikace mezi městem a ško-
lami?
 Většinou tak, že se sejde vedení města, já za od-
bor školství a ředitelé škol. Dříve jsme se scházeli 
osobně, ale to dnes v podstatě není možné. Kvůli 
covidu převážně komunikujeme online. 

Dnes se vše točí kolem covidu, pro školství to 
asi platí dvojnásob, že?

Samozřejmě. Vždyť školství patří mezi odvět-
ví, které pandemie zasáhla nejcitelněji. Učitelé 
si loni sáhli na dno kvůli mimořádně náročné 
distanční výuce. Jednoduché to není ani pro děti. 
A i letos se mnoho škol s distanční výukou potý-
ká, byť omezeně. Město se samozřejmě snažilo 
pomoci. Darovalo například školám, respektive 
dětem, které to potřebovaly, několik desítek po-
čítačů. Ze začátku pandemie zajišťovalo roušky 
a další hygienické pomůcky. Snažíme se být pro 
školy oporou. 

Jak byste charakterizovala poslední roky na 
odboru školství? Jakým směrem se školy roz-
víjejí?
Myslím, že poslední dobou se toho děje dost. 
Když pominu velké investice, o kterých jsem už 
hovořila, tak bych například ráda zmínila Ma-
teřskou školu v Novém Městě, která na základě 
požadavků rodičů rozšířila speciální třídy. Nyní 
provozuje dvě třídy pro dvouleté děti a dvě třídy 
pro předškolní děti. I na základkách se snaží roz-
víjet výuku. Bohužel, a to už se opakuji, nás stále 
brzdí covid-19. Rýsuje se ale možnost vzdělávání 
učitelů v zahraničí v rámci programu Erasmus a 
mnoho dalších aktivit, které by měly zkvalitnit 
výuku na novoměstských školách. -kb-

mu. Stále jsme ve stavu, že nevíme, co bude 
za týden nebo za měsíc. Většina akcí nemůže 
probíhat. Nejsou školní soutěže, celoškolní 
akce, omezeny jsou výlety a mnoho dalšího. Na  
druhé straně se i tak daří. Přijali jsme dost dětí do 
prvních tříd a poslali dobře připravené studenty 
na střední školy. Získali jsme dotaci z fondu Eras-
mus, a tak budou moci učitelé již v tomto školním 
roce zvyšovat své jazykové kompetence na 
kurzech v zahraničí. Také mně dělá velkou ra-
dost, že jsme několika změnami dokázali zvýšit 
kvalitu školní kuchyně. Na počátku jsem často 
slyšel hlavně kritiku, poslední dobou ale po-
chvaly z mnoha stran. A na co jsem nejvíce pyšný 
je to, že poslední roky vzrůstá zájem o naši školu. 
Kromě přibývajících dětí zapisovaných do prvních 
tříd k nám přestoupilo za poslední dva roky i ne-
málo dalších dětí do různých ročníků. Jsem rád, 
že se mohu s důvěrou obrátit i na pracovníky 
úřadu, kdykoli potřebuji s něčím pomoci,“ říká 
Augustýn.
Covid zkrátka zasáhl celé odvětví. Poprat se s 
ním dokázali i v mateřské školce, která i v tak 
těžkém období dokázala rozšířit speciální třídy 
pro dvouleté děti a pro předškolní děti. Vedení 
tak vyšlo vstříc požadavku rodičů a sklízí za to 
zaslouženou chválu. „Třídní učitelky P. Čechová, 
L. Marcinko, L. Horáková a Š. Tulisová úspěšně 
absolvovaly vzdělávací program v Pedagogicko-
psychologické poradně v Brně a mohou začít 

realizovat tzv. Edukativně stimulační skupiny. 
Postupuje se zde po krocích – od jednoduššího 
ke složitějšímu, od snadnějšího k obtížnějšímu, 
od dílčího ke komplexnějšímu. Zaměřuje se na 
oblasti jemné motoriky, grafomotoriky, zrakové-
ho a sluchového vnímání, prostorové a časové 
orientace, základních matematických představ, 
řeči, myšlení. Program poskytuje ucelený systém 
předškolního vzdělávání. Je rozvržen do deseti 
lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, 
jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. 
Rodiče jsou přítomni a spolupracují s dětmi a 
učitelkami,“ vysvětluje náplň předškolního vzdě-
lávání ředitelka MŠ Soňa Šikolová. 
Na území Nového Města působí i školy, které 
zřizuje Kraj Vysočina, i tak ale těsně spolupracují 
s městem.  „Spolupráce nejen s městem Nové 
Město na Moravě, ale zvláště s jeho příspěvkový-
mi organizacemi, je velmi solidní. Podílíme se 
na historických, společenských i sportovních 
aktivitách. Využíváme řadu zařízení města a 
náš areál využívají organizace města. Zde by 
bylo možné upravit spolupráci formou zápočtu 
a vynechat vzájemné placení v odpovídajícím 
rozsahu,“ říká ředitel novoměstského gymnázia 
Jiří Maděra. Střední odborná škola je druhou 
střední školou na území Nového Města a i zde si 
covid vybral svoji daň v podobě omezení výuky 
a zastavení různých projektů. Jak ale říká ředi-
tel Ivo Teplý, to nejhorší je snad už pryč. „Asi 

nejpyšnější jsme na přípravu našich žáků pro 
budoucnost ve skutečných i fiktivních firmách. 
Máme vytvořenu celou řadu firem našich žáků, 
ve kterých se učí podnikat. Skutečné firmy, které 
pracují a vydělávají, připravují žáky na to, co je 
již za rok či dva čeká v dospělém světě.“ Spolu-
práce s radnicí prý byla vždy dobrá. „Členové 
zastupitelstva i úředníci pracovali v naší školské 
radě, takže jsme si předávali informace z první 
ruky. Škola spolupracovala s městem na řadě 
projektů, namátkou vzpomínám na stavbu zvo-
ničky, stavbu betléma, účast na novoměstských 
slavnostech a další a další. Přes všechnu tuto 
spolupráci mám pocit, že občané Nového Města 
naši školu posuzují podle starých představ. Škola 
je dávno moderním vzdělávacím centrem, které 
vychovává budoucí pracovníky od tradičních ře-
mesel až po pracovníky s maturitou pro logistiku, 
dopravu a ekonomii. Navíc většina žáků chodí do 
naší školy ráda a sami říkají, že se zde cítí dobře,“ 
dodává Teplý. 
Pozornost zasluhuje také základní škola Spolu 
zaměřená na alternativní výuku. Děti zde letos 
začaly svůj první školní rok. Více informací o 
speciálních metodách poskytnou jejich učitelé 
na setkání s případnými zájemci ve čtvrtek 10. 
února od 17:00 v ZUŠ Jana Štursy.  -kb-
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Už tam budem?
„Už tam budem?“ je název soutěžního pořadu 
České televize, který se natáčí ve světově unikát-
ním prostředí areálu bývalých ocelářských závo-
dů Ostrava v Dolních Vítkovicích.  Soutěž je za-
měřena na přírodní vědy a jejich využití v reálném 
životě a přibližuje divákům svět kolem nás s tím, 
že je lépe býti tvůrcem, než pouhým uživatelem 
techniky a technologií. Naši školu reprezentovalo 
pět žáků deváté třídy se specializací na výpočetní 
techniku, kteří jsou zvídaví, mají základní přehled 
v oborech, jako je fyzika, chemie, biologie i histo-
rie, a nebojí se pohybu ani adrenalinového napětí.  
Jaké disciplíny jsme museli zvládnout? Hádali 
jsme historické osobnosti, lezli na čas do výšky, 
prováděli chemické experimenty, hledali předmě-
ty ve sklepení, sestavovali přístroje na měření 
hladiny vody a podobně. Naše družstvo nakonec 
všechny disciplíny vyhrálo a odneslo si hodnotné 
výhry i skvělé zážitky z natáčení. Vítězství je o to 
cennější, že jsme získali nejvíce bodů v historii 
celého pořadu. Premiéra dílu bude uvedena na 

kanálu ČT:D 18.2.2022 a repríza 20.2.2022. 
 Miroslav Sláma. I.ZŠ

Rok lyžařů v únoru
Podcasty ze stopy
Online od 1. února
Na začátku února bude k poslechu druhý díl Pod-
castů ze stopy a Petr Hladík si s hostem Milošem 
Brabcem projedou tratě na Novoměstsku. V roz-
hovoru pan Brabec prozradí svoji nejoblíbenější 
lyžařskou trasu, přiblíží, v čem tkví tajemství 
Fryšavského ledovce, poví, jak s údržbou tratí 
pomáhají dobrovolníci, nebo přiblíží základní 
pravidla lyžařského desatera. Pokud jste ještě 
neslyšeli první díl s novoměstskou olympionič-
kou Dášou Hromádkovou, tak na nic nečekejte. 
Podcasty najdete na Spotify, Anchor, Google Pod-
casts, ale i na našem facebookovém a YouTube 
profilu. 

Nejoriginálnější lyže – soutěž 
Městská knihovna, od 1. února
Máte v sobě tvořivého ducha? Pak neváhejte a 
zapojte se do soutěže „O nejoriginálnější lyže“, 
kterou pro vás v únoru a březnu připravila novo-
městská knihovna. Lyže mohou být vyrobeny z 
nejrůznějších materiálů. Nezáleží na velikosti 
lyží ani na jejich funkčnosti. Vaše vyrobené lyže 
budou vystaveny v knihovně. V dubnu pomocí 
hlasování vyhodnotíme tři vítěze, které jistě potě-
ší ceny od firmy KÄSTLE, a.s. (Sporten). Soutěž 
není věkově omezena.

Evropský pohár v biatlonu
Vysočina Arena, 3. – 5. února
Přijďte fandit o pololetních prázdninách do Vyso-
čina Areny, podpořte domácí novoměstské 

odchovance Jonáše Marečka a Elišku Teplou.

Masopust
Vratislavovo náměstí, 5. února od 14:00
Vezměte masku, celou rodinu, teplý nápoj a 
dobrou náladu a přidejte se k nám do masopust-
ního veselí na Vratislavově náměstí. Čekáme na 
vás od 14:00 na Vratislavově náměstí za koste-
lem. V průvodu nám budou hrát Zelenohorští 
muzikanti. Nejen pro děti budou nachystány 
lyžařské aktivity pod vedením Domu dětí a mlá-
deže. Fotokoutek, slalom, dobové lyžařské vyba-
vení a chybět nebude ani občerstvení od Káčka. 
Všechny masky zveme po průvodu do K Clubu, 
kde bude veselí pokračovat. 

WINTER TEST
Ski Harusák 5. – 6. února 

Pojďte vyzkoušet novinky na velký lyžařský 
festival. Co všechno můžete otestovat? Firma 
KÄSTLE, která akci pořádá, bude mít na sjezdov-
ce připravené nové lyže značky Kästle a Sporten, 
lyžařské boty Roxa a hole Leki. Sjezdové lyže 
budou k dispozici v délce od 150 cm. 

Párkové závody a závody rodinných štafet
Vysočina Arena 6. února
Evropský pohár v biatlonu vystřídají všemi dětmi 
milované párkové závody a letos je navíc doplní 
závody rodinných štafet. Spolu se Sportovním 
klubem zveme celou rodinu! Registrace bude 
probíhat od 8:30. Nejmladší kategorie startuje 
o hodinu později, tedy v 9:30. Odměna v podobě 
párku v rohlíku čeká na všechny závodníky. Tra-
sa závodů štafet bude plná překážek, záludných 
úkolů a hlavně srandy. Těšte se na skvělé ceny a 
ještě lepší zážitky.

Slzy ošlehaných mužů – Divadlo Vosto5
Kulturní dům, 14. února od 19:00
Inscenace Slzy ošlehaných mužů je originálním 
autorským zpracováním tragického příběhu 
dvou vlastenců a průkopníků lyžování, Bohumila 
Hanče a Václava Vrbaty, kteří tragicky zahynuli 
během mezinárodního závodu v běhu na lyžích 
na 50 kilometrů na hřebenech Krkonoš v roce 
1913, když se náhle extrémně zhoršilo počasí. 
Příběh je podán z pohledu pražského Němce Em-
mericha Ratha, který se vyčerpaného Bohumila 
Hanče pokusil během osudového závodu na 50 
km zachránit.  -kb-

Pro milovníky badmintonu
Novoměstská amatérská badmintonová liga je 
určena všem amatérským příznivcům bez rozdílu 
věku nebo pohlaví. Do soutěže se může zapojit 
každý, kdo rád hraje badminton. Cílem je, aby 
všichni našli nové a přiměřené soupeře, a mohli 
tak vyplnit volný čas sportovní aktivitou. Sys-
tém turnaje, rozlosování a další informace budou 
upřesněny dle počtu přihlášených.

Kategorie: Děti a mládež jednotlivci – do 15 let 
(březen – červen 2022)
Nad 15 let dvouhry (únor – červen 2022)
Nad 15 let čtyřhry (únor – červen 2022)
Místo: Sportovní hala NMNM

Přihlášky: Do kategorie „nad 15 let dvouhry, 
čtyřhry“ posílejte přihlášky do 10. února 2022 
na e-mail roman.zak@nmnm.cz, do kategorie 
„děti a mládež“ do 23. února 2022. Přihlášení 
musí obsahovat jméno + příjmení, věk, kontaktní 
telefon, kontaktní e-mail.

 -kb-

Dne 22.1.2022 uběhlo 100 let od otevření chaty 
na Harusáku. Foto z profilu @NMnM historické.

4 NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2022

ZPRAVODAJSTVÍ



Nestačí jen budovat, o majetek je potřeba se starat
Rozhovor s místostarostou Jaro-
slavem Lemperou o tom, co město 
plánuje v letošním roce i příštích 
letech. 

Od nového roku máte jako místostarosta více 
práce na radnici. Jak to zvládáte?
Už tři roky jsem místostarostou města. Dosud 
jsem ale tuto práci nedělal na plný úvazek, a 
nemusel jí proto věnovat veškerý čas. To se teď 
změnilo a je toho opravdu dost. Naštěstí jsem zvyk-
lý na dobrou spolupráci se starostou Michalem 
Šmardou a místostarostou Stanislavem Markem. 
Starosta sice tvrdil, že bude hodně na cestách, ale 
přesto je na radnici velmi často. Jsme už po těch 
letech sehraný tým a můžeme se jeden na druhého 
spolehnout. A to je důležité.

Co považujete za nejdůležitější úkoly, které 
chcete zvládnout?
Potřebujeme dobře projednat územní plán, zahá-
jit výstavbu a prodej parcel v Pohledci, připravit 
architektonickou soutěž na novou smuteční síň a 
zahájit přípravu velkých rekonstrukcí na Betlémě, 
Holubce a Brožkově kopci. To jsou ty velké věci, ale 

je i spousta malých. Věnuji se například výkupům 
pozemků, narovnávání vlastnických vztahů, smě-
nám kousků parcel, které jsou potřeba pro dobré 
sousedské vztahy. To je drobná práce, která není 
tolik vidět, ale je docela důležitá.

Jaké důležité investice město plánuje v tomto 
roce? 
Nejdůležitější je dokončit v pořádku kanalizaci 
v Hlinném, zahájit zmíněnou přípravu parcel v 
Pohledci a zvládnout důležité dopravní stavby. 
Například chodník na ulici Lesní, na Bělisku nebo 
rekonstrukci ulice Smetanova. Dlouho jsme při-
pravovali i nová parkovací místa na Budovatelů 
a Hornické. Pro budoucnost sportovních akcí je 
důležitá i cyklostezka kolem Medinu.

Mluvil jste o územním plánu. Které změny jsou 
podle vás nejdůležitější? Vidíte v něm nějaké 
problémy?
Potřebujeme změnu územního plánu kvů-
li plánované stavbě smuteční síně a výstavbě v 
Pohledci. Diskuzi vyvolala například trasa pro-
pojení Brožkáče s cyklostezkou kolem Medinu a 
žádost o možnost rozšíření parkoviště u čerpací 
stanice za Betlémem. Požadavky občanů v daných 
lokalitách ale byly logické a rozumné, takže další 
projednávání by měla probíhat bez větších sporů.

Zabýváte se především 
plány dlouhodobého 
rozvoje města. Jakým 
směrem bychom pod-
le vás měli jít?
Jsem rád, že jsme zří-
dili pozici městského 
architekta. To je člověk, 
který by měl být jakousi 
nezávislou instancí, která dokáže posoudit jednot-
livé záměry a změny v souvislostech. Mimo jiné 
i z pohledu dlouhodobého rozvoje, celkového 
ducha místa a architektonické přiměřenosti. 
Jsem přesvědčen o tom, že naše město nebude v 
budoucnu výrazně růst co do počtu obyvatel, ale 
mělo by růst kvalitou života a rozsahem služeb. 
Proto bychom měli o něco zvýšit nabídku bytů 
i rodinných domů, připravit lepší podmínky pro 
rozvoj místních firem, případně příchod nových. 
Zároveň bychom si měli udržet charakter klidné-
ho, kulturně a sportovně založeného města. Vy-
budovali jsme důležité stavby, které to umožní. 
Často ale stále chybí jejich vzájemné propojení, 
drobnější infrastruktura a podobně. A hlavně je 
potřeba nezapomínat na to, že majetek se musí 
udržovat. Proto klademe důraz na zmíněné 
projekty rekonstrukcí jednotlivých částí města.
 -kb-

Přijímací zkoušky nanečisto na GYNOME
Proběhnou ve středu 9. února 2022 od 15:00 do 
18:00. V případě zájmu se registrujte na strán-
kách školy www.gynome.cz nejpozději do 7. úno-
ra 2022. Do budovy školy dorazte nejpozději 20
minut před zahájením zkoušek. Zkoušky jsou 
anonymní, anonymizované výsledky budou vy-

věšeny na webu školy – následně budou opravené 
testy druhý den k vyzvednutí v kanceláři. Žádáme 
všechny uchazeče o zodpovědné dodržování hygi-
enických požadavků – dezinfekce rukou u vstupu, 
respirátory po celou dobu zkoušek. Zkoušky jsou 
organizovány zdarma.

Skvělý úspěch GYNOME v zavádění moderních informačních 
technologií do výuky
V závěru loňského kalendářního roku se novo-
městskému gymnáziu dostalo pěkného ocenění. 
Dlouhodobé organizování konference Počítač ve 
škole a výborné výsledky v zavádění moderních 
informačních technologií do výuky přineslo 
ocenění Krajem Vysočina v podobě mimořádné 
finanční podpory na vybavení části učeben nej-
modernějšími technologiemi. 
Nově budou připraveny tři učebny pro hybridní 
výuku, tedy s možností souběžné výuky ve škole i 
v online prostředí. Tyto učebny najdou své využití 
i pro pořádání konferenčních setkání online. 
Druhé téma, které dozná velkého rozvoje, bude 

tzv. mediální centrum. V této speciální učebně se 
naplno rozjedou témata natáčení videí, reportáží, 
spotů a úprava získaných podkladů. 
Chtěl bych i touto cestou  velice poděkovat 
RNDr. Janu Břížďalovi, radnímu Kraje Vyso-
čina pro školství, mládež a sport, informatiku a 
komunikační technologie, který se významným 
způsobem zasadil o zařazení našich projektů do 
spolupráce Kraje Vysočina se společností ČEPS, 
a.s. Uznání se dostalo našemu gymnáziu také 
z úst hejtmana Mgr. Vítězslava Schreka, MBA. 
Realizaci připravujeme tak, aby naši žáci mohli 
vše využít již v jarních měsících. Jiří Maděra

Zahájení dalšího semestru 
Virtuální univerzity třetího 
věku
V úterý 1. února 2022 v 9:00 v zasedací místnosti 
č. 1 zahajujeme v Městském kulturním domě 
v Novém Městě na Moravě další semestr Virtuální 
univerzity třetího věku.
Na programu máme dvě témata: 
„Arménie blízká i vzdálená" 
ve dnech: 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3. a 
12.4.2022.
„České dějiny a jejich souvislosti II" 
ve dnech: 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4. a 19.4.2022.
Úhrada za účast v každém z uvedených kurzů 
činí 320 Kč. Za 20 Kč si mohou nechat účastníci 
vytisknout text příslušné přednášky. 
Úspěšní absolventi obdrží po každém kurzu 
Pamětní list.  Po absolvování šesti kurzů vzniká 
nárok na promoci na České zemědělské univerzi-
tě v Praze, spojené s předáním Osvědčení o ab-
solvování.
V případě zhoršení epidemické situace může pře-
jít studium do distanční formy, tj. bez osobních 
setkání. Podrobnější informace a konzultace 
poskytne Ing. Zdeněk Liška, akreditovaný tutor 
VU3V, tel. 602 706 523, e-mail: liska.zdenek@
centrum.cz.
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Hostinec na Studnických Pasekách a první lyže na Horácku 

V  devatenáctém století byl zájezdní hostinec 
na Studnických Pasekách uprostřed prudce se 
rozvíjející krajiny. Hutě v blízkém Kadově, těžba 
železné rudy v okolí Vříště, doly na vápenec a 
pálení vápna na Studnicích, v lesích se rozvíjející 
těžba dřeva a pálení milířů pro výrobu dřevěného 
uhlí potřebného v hutích. V hostinci se potkávali 
lesníci, vápeníci, hutníci, pocestní, ale také kočí 
s povozy, kteří dopřávali koňům odpočinek po 
zdolání dlouhého a prudkého stoupání od říč-
ky Fryšávky až pod Studnický kopec, kde stál 
Červený kříž.   
Hostinec stával o samotě, pouze hájovna novo-
městského panství stávala a dodnes stojí pod 
hostincem. A lesní personál byl v hostinci kaž-
dodenním hostem. Majitelem hostince byl tou 
dobou pan Kosek, který vlastnil i jeden důl na 
vápenec ve Studnicích.  Pan Kosek byl činorodý 
člověk mnoha řemesel, sečtělý, s bystrýma očima 
a vtipem. Paní Kosková, vynikající kuchařka, byla 
veselá paní, s postavou, která se nepřehlédla.
Vynikající kuchyně paní Koskové využívali všich-
ni, pravidelně lesníci z místního panství i okolí, 
aby pořádali srazy v hostinci u Kosků, kde se 
hrály karty – taroky.  To byla hra, která se hrála 
tehdy ve vyšších vrstvách. U Kosků v hostinci 
hrávalo tehdy až 10 stolů, připočítáme-li kibi-
ce, kočí, kteří přivezli hráče, bývalo v hospodě 
přes 50 hostů.  Termíny srazů byly konzultová-
ny s vedením panství a byly ovlivněny hony na 
zvěř, protože občerstvení byla ponejvíce zvěřina 
a dovezené moravské víno. Pivo bylo novoměst-
ské. Potvrzené datum se rozeslalo na lesní revíry. 
A aby se termín nezapomněl, měl za povinnost 
pasecký hajný vyvěsit na Paseckých skalách na 
stožár červený prapor, který připomínal, že je 
termín karetního srazu. Hajný na fryšavských 
hájenkách musel upozornit hajného na Blatkách 
a ten zprávu předal na revír na Milovy.  Lesníci na 
Kadově, v Rokytně a v panském dvoře na Fryšavě 
viděli prapor ze svých pracovišť.
Podle vyprávění pana Koska se podávala zvěři-
na dle honů. Velká práce s přípravou byla, když 

se podávaly nadívané koroptve nebo kvíčaly na 
jeřabinách. To paní Kosková k oškubání zvěřiny 
najímala pomocnice z Rokytna nebo ze Studnic. 
Vyhlášenými jídly byl také zajíc na smetaně nebo 
načerno, jelení a srnčí kýta, guláš. Jednou za rok 
byla zabíjačka z domácího prasete. V průběhu 
hry se také slavily různé narozeniny přítomných 
a podávaly se truňky.
Hrálo se pravidelně až do půlnoci a potom se 
účastníci rozjeli nebo odešli pěšky domů. Za-
jímavé bylo placení útraty. Hosté si každý sám 
spočítal, kolik utratil, a peníze nechal ve schránce 
u stolu, která sloužila pro půllitr piva. Zvěřina 
byla dodána bezplatně panstvím. Pan Kosek, jak 
říkal, nikdy neprodělal. Setkání bývalo přátelské, 
veselé a společenské, zpívalo se, a proto se každý 
účastník těšil na další „taroky“ a vyhlížel prapor 
na Paseckých skalách.
Studnický hostinec byl ale také svědkem his-
torické události na Horácku. Na sklonku roku 
1890, když byly vyhlášeny další taroky s jelením 
jídelníčkem, došlo k události, která poznamena-
la život na Horácku. Již delší dobu v novinách 
byla popisována novinka, která přišla z norské 
Kristianie. Jízda na sněhu na dvou prkýnkách 
– skiích, při jízdě se jezdec odpichoval jednou 
holí, kterou také používal i k brzdění. Byl pěkný 
podzimní odpolední den, blížící se k zimě. Bylo 
půl metru sněhu a účastníci se již do pasecké 
hospody sjížděli, ponejvíce na saních tažených 
koňmi. Rozruch způsobil ale fryšavský revírník 
Rudolf Gabessam, který přijel na do té doby na 
neznámých skiích a byl tažen koňmi se saněmi. 
Lyže si opatřil ze Štýrska a již týden se na ski-
ích proháněl okolo Fryšavy, než se vypravil na 
Studnické Paseky na pravidelnou sešlost, na ta-
roky. Gabessam před hospodou na louce směrem 
k Červenému kříži předváděl, co se za krátkou 
dobu na skiích-lyžích naučil. Lyže potom uložil 
do chodby hostince. Taroky se potom hrály, ale 
skie-lyže byly hlavním tématem zábavy. Všichni si 
je prohlíželi a revírník Gabessam byl středem po-
zornosti. Jak vyprávěl hostinský Kosek, ten si lyže 
v chodbě uložené změřil colštokem a podrobně si 
prohlédl jednoduché vázání.  Druhý den ráno na 
půdě, kde měl sklad prken, vyhledal odpovída-
jící listnaté řezivo, v dílně si vyrobil jednoduché 
kopyto a začal vyrábět kopie Gabessamových lyží. 
Vyrobil hrubý podélný a příčný profil, třetí den 
se dostal ke špicím. Ty chtěl napařovat v kuchyni 
a ohýbat přes kolečko od trakače.  Potřeboval 
na to velké hrnce s vřelou vodou a práce se mu 
nedařila. Zasáhla i paní Kosková a z kuchyně 
ho rázně vykázala. Hostinského Koska ale na-
padla v nesnázích spásná myšlenka. Obrátí se 
na vyhlášeného stolaře, koláře a stavitele vodních 
kol Adolfa Slonka, aby mu kopie lyží pomohl 
dokončit, nebo postavit nové. Mistr Slonek se 
za tři dny dostavil na Studnické Paseky a přinesl 

zdařilé kopie Gabessamových lyží.  Adolf Slo-
nek bydlel v sousedním Rokytně, měl početnou 
rodinu, kterou později rozšířil na 10 dětí. Adolf 
Slonek pocházel z Kadova, byl vyučen ve Vídni, 
kde se poznal se svou pozdější ženou Annou Mič-
kovou z Blatin. Po skončení pobytu ve Vídni se 
přestěhovali do Rokytna, kde koupili chalupu 
č.p. 9. Mistr Slonek vynikal precizní prací ze 
dřeva, uměl i excelentně dřevo soustružit. Jeho 
vodní kola – u Ráčkova mlýna v Novém Městě, 
na pile a mlýnu ve Vříšti a v okolí- byla mistrovská 
díla. Rekonstruoval i lavice ze staré evangelické 
modlitebny a postavil nové do nově vybudované-
ho evangelického kostela v Novém Městě. Byl i 
zdatný soustružník dřeva a jeho zálibou byla i 
údržba a rekonstrukce pil pro dřevorubce.

 Ladislav Slonek

Zločin a trest 
v Novém Městě

Hádka dvou mužů vedla k příjezdu hlídky měst-
ské policie do ulice Soškova v podvečerních 
hodinách dne 5.12.2021. V prostorách jedné  
z ubytoven došlo k rozepři mezi majitelem a ná-
jemníkem. V přítomnosti strážníků již k dalšímu 
vzájemnému napadání mezi muži nedocházelo. 
Incident byl zadokumentován, věc byla vyřešena 
na místě. 
S nevhodně zaparkovanými vozidly se potý-
kali řidiči zdravotnické záchranné služby před 
Urgentním příjmem novoměstské nemocnice. 
Osobní automobily návštěvníků nemocnice byly 
odstaveny v místech, kde blokovaly příjezd sanit-
ních vozidel. O pomoc byli tak strážníci městské 
policie požádáni před polednem dne 14.12.2021. 
Městská policie v souvislosti s tímto přípa-
dem nabádá všechny řidiče směřující do areá-
lu nemocnice, aby pozorně sledovali dopravní 
značení a svá vozidla parkovali pouze na místech 
k tomu určených. 
O pomoc požádala hlídku městské police se-
niorka dne 19.12.2021. V domě v ulici Čapkova 
upadl ve večerních hodinách manžel oznamova-
telky na zem a ona neměla sílu ho zvednout zpět 
na sedačku. Přivolaní strážníci po příjezdu na 
místo pomohli muže zvednout. Ten při karam-
bolu naštěstí neutrpěl žádné zranění. 
Rušno bylo 27.12.2021 krátce po půl deváté 
večer v ulici Budovatelů. Místní strážníci byli 
o výjezd požádáni kolegy z hlídky Policie ČR, 
kteří tam zasahovali u rvačky několika mladíků. 
Ti své spory řešili pěstmi přímo na ulici. Hlídka 
městské policie pomáhala nepřehlednou situaci 
zklidnit a zabraňovala znesvářeným rváčům v 
dalším vzájemném napadání. 
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Únorové akce v Městských lázních
Vážení návštěvníci, chtěli bychom vás pozvat do 
lázní, kde na Vás čeká spousta novinek.
Od ledna jsme přidali 15 minut navíc k zakou-
penému času na převlečení. Můžete si tak plně 
užít čas, který u nás budete trávit.
Jako první novinku jsme si pro vás připravili kou-
pel ze smrkového jehličí, která působí blahodárně 
při nachlazení a rýmě, také zlepšuje dýchání a 
uvolňuje dýchací aparát.
Další z našich nových koupelí je Kleopatřina 
koupel. Ta zaručuje pokožce tu nejjemnější péči. 
Lázeň pleť osvěží, zvláční a vyhladí. Má silné 
afrodiziakální účinky.
Přijďte si k nám užít Valentýn a vyzkoušet nové 
koupele. Od 12.2.–14. 2. dostanete slevu 10 % 
na zážitkové koupele.
Na Valentýna proběhnou i oblíbené saunové 
rituály, a to ve dnech 12.2. a 14.2. Více info na 
webu lazne.nmnm.cz
Nově si u nás můžete dopřát masáž formou baň-
kování. Jedná se o starověkou čínskou metodu, 
která je používána při léčbě pohybového aparátu.
19.2. pro vás budeme mít otevřeno až do půlno-

ci. Využijte atmosféru nočních lázní, přijďte si 
zaplavat nebo navštivte parní a finskou saunu. 
Den plný dvojek! Od 20.2. do 22.2.2022 přijďte 
po plavání na MOKRÝ BAR a dostanete od nás 

20% slevu na kávu dle vlastního výběru. 
Celý únor u nás dostanete slevu 10 % na solárium. 
Získejte krásnou barvu díky zdravému opalování.
Těšíme se na vaši návštěvu.    Městské lázně

Nemocnici na kraji Města bylo před osmdesáti lety oficiálně 
uděleno právo veřejnosti. Začala léčit všechny pacienty 
Výstavba okresní nemocnice v Novém Městě na 
Moravě odstartovala v roce 1938. Město pro nový 
nemocniční areál vykoupilo pozemky. Umístilo 
jej mezi silnici vedoucí k Radňovicím, hluboký 
úvoz na Beranici a železniční trať. „Za účinkování 
pěveckých sborů místního hudebního spolku 
Smetana a bystřického Sokola byl 21. srpna 1938 
slavnostně položený základní kámen. Tak začala 
stavba nemocnice na kraji Města,“ připomíná 
ředitelka novoměstského nemocničního zařízení 
Věra Palečková.
Podle původních předpokladů měla být nemocni-
ce dokončena v průběhu roku 1939. Provoz měl 
začít od 1. ledna 1940. Pohnuté události let 1938 
a 1939 však otevření nového nemocničního za-
řízení zpomalily.  Částečný provoz s příjmem 
pacientů tak začal v nově postavené novoměst-
ské nemocnici až 1. prosince 1940. Na oficiální 
statut a udělení takzvaného práva veřejnosti si 
ale nemocniční zařízení muselo počkat ještě 
delší čas. 
„Dnem D“ byl pro novoměstskou nemocnici 
25. duben 1942, kdy bylo do Nového Města na 
Moravě doručeno oficiální kladné stanovisko 
z ministerstva. Tehdejší hejtman o něm infor-
moval všechny obecní rady okresu v dopise, kte-
rý začínal těmito větami: „Ministerstvo vnitra 

v Praze přiznalo podle zákona ze dne 24. června 
1930, č. 98, Sb. Okresní nemocnici v Novém 
Městě na Moravě právo veřejnosti dnem zahá-
jení provozu nemocnice, to jest dnem 1. ledna 
1942. V důsledku toho ošetřovací útraty, které 
jsou oprávněny požadovati veřejné nemocnice, a 
kterých nelze vydobýti od ošetřovance anebo od 
jiných právních neb fysických osob, k náhradě 
povinných podle všeobecných nebo zvláštních 
zákonů a předpisů neb zvláštních smluv, nadací, 
soudních nebo administrativních nálezů budou 
nahrazeny této nemocnici ze zemského fondu 
země, do které ošetřovanec přísluší. A nelze-li 
příslušnost zjistiti, ze zemského fondu země, ze 
které byl do ústavu dopraven.“
Udělením práva veřejnosti tak byly přesně vyme-
zeny funkce nemocnice a její právní postavení. 
Mohla poskytnout potřebnou zdravotní péči a 
zaopatření všem nemocným bez ohledu na to, 
kam přísluší a jakého jsou vyznání. V případě 
nedobytnosti úhrady za léčbu od pacienta nebo 
jeho rodinných příslušníků měla nemocnice ja-
kožto veřejná právo požadovat zaplacení nákladů 
od Zemského léčebného fondu. 
Rok 1942 ale přinesl do novoměstské nemocnice 
i další novinky. Dokládá to mimo jiné i Zpráva 
o činnosti okresní veřejné nemocnice v Novém 

Městě na Moravě: „Dnem 1. ledna 1942 otevřen 
byl jen infekční pavilon, ježto další budovy musely 
býti opraveny. S pracemi opravnými bylo rychle 
pokračováno, takže dnem 15. ledna 1942 bylo 
otevřeno k provozu II. poschodí hlavní budovy. 
V uvedeném poschodí bylo připraveno pro pa-
cienty 50 lůžek, z toho 25 pro chirurgické oddě-
lení, 25 pro internu.“
Od 1. února 1942 byl pak zahájen provoz první-
ho poschodí, kde bylo pro pacienty taktéž pa-
desát lůžek. „Od 5. února 1942 bylo pak otevřeno 
dětské oddělení, takže tímto dnem byl zahájen 
nemocniční provoz zcela v  hlavní budově a 
infekčním pavilonu,“ dokládá zpráva o činnosti 
nemocnice.
V roce 1942 se v novoměstské porodnici narodilo 
celkem 204 dětí. Lékaře i ošetřující personál ale 
potrápily časté infekční nemoci, s nimiž pacien-
ti přicházeli. „V roce 1942 vyskytlo se mnoho 
infekcí, hlavně záškrtu. Nejvyšší stav pacientů 
infekčních je v měsíci listopadu, kdy bylo dosa-
ženo nejvyššího počtu těchto onemocnění, 134 
osob,“ uvádí se ve Zprávě o činnosti nemocnice.

 -kb-
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Vrchovina jedná s novými posilami 
V průběhu zimní přípravy jsou na nohou nejen 
fotbalisté, ale také funkcionáři SFK Vrchovina. 
Vedení mužstva se totiž netají plány posílit kádr 
před jarními záchranářskými boji v třetí nejvyšší 
lize.  „Jednáme se třemi hráči, hotového však 
ještě nic není. U všech je to záležitost dohody 
s jejich mateřskými kluby. Se samotnými hráči 
jsme domluveni, do Nového Města by chtěli jít 
hrát,“ prozradil lodivod novoměstského týmu 
Pavel Procházka. Šlo by přitom o posily nejen do 
zadních řad, ale také do ofenzivy. Na odchodu ze 
současného kádru je přitom pouze záložník Lu-
boš Chloupek, který by se rád vrátil do Blanska. 
Potěšující zprávou je i to, že do přípravy se chysta-
jí naskočit někteří marodi. Jde o záložníky Davida 
Šteffla a Radka Matulku. Kádr již posílil také To-
máš Švanda, který patřil k základním kamenům 
sestavy rezervního týmu.  -mah-

Štěpánské závody
 s rekordní účastí 
Za pravého zimního počasí se v neděli 9. ledna 
konaly ve Vysočina Areně Štěpánské závody v 
běhu na lyžích. Zároveň šlo o 1. kolo Českomo-
ravského poháru v běhu na lyžích. Vzhledem k 
rekordní účasti byly závody rozděleny do třech 
soutěžních kategorií. Ke startu se postavili jak 
benjamínci ročníku 2016 a mladší, tak veteráni. 
Na trať vyrazilo celkem 11 věkových kategorií, 
přičemž v závodním poli se objevili také běž-
ci ze Slovenska. V kategorii juniorek zvítězila 
novoměstská závodnice Martina Krejčíková, v 
juniorech nenašel přemožitele Jan Maryška ze 
Skuhrova nad Bělou. V kategorii žen zvítězila 
slovenská běžkyně Nataliia Otchenash, v muž-
ském poli dominoval Radim Srnský ze Žďáru. Ve 
veteránském závodě si vítězství vychutnal Pavel 
Bureš z Brna.  -mah-

Přijďte fandit světovému 
biatlonu 
V termínu 3. – 5. února se ve Vysočina Areně 
uskuteční závody IBU Cupu v biatlonu, na který 
mají diváci vstup zdarma. Letos půjde přitom 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. IBU Cup je druhým nejvyšším biat-
lonovým seriálem po Světovém poháru. V jeho 
průběžném hodnocení jsou ve vedení norská bi-
atlonistka Marte Roeiselandová a francouzský 
biatlonista Quetin Fillon.                              -mah-

Polášek hledá formu 
Novoměstský skokan na lyžích Viktor Polášek 
se stejně jako další čeští reprezentanti trápí v 
závodech SP. V prozatimních podnicích olympij-
ské sezony se nikdo s českým lvem na prsou ne-
probojoval do bodované třicítky a v průběžném 
hodnocení mají skokani na svém kontě 0 bodů. 
Platí to i po tradiční skokanské přehlídce, kterou 
bylo Turné čtyř můstků, jež bylo odstartováno 
29. prosince v Oberstdorfu. Triumf ve čtyřech 
jeho podnicích pak připadl japonskému letci Rjo-
ju Kobajašimu. Možnost spravit si náladu měli 
čeští skokani na MČR, které se na harachovském 
můstku K90 konalo 18. ledna.  -mah- 

Peňázova hvězda stoupá vzhůru 
Nejlepší český kickboxer a odchovanec Fight clubu 
Nové Město na Mor. / Žďár nad Sáz. Matěj Peňáz 
pokračuje v suverénních výkonech v kleci. 

Svoji formu potvrdil na jubilejním 30. galavečeru 
Oktagon, který se v předposlední den uplynulého 
roku konal v Brně. V jeho průběhu si připsal další 
rychlou výhru. Na zem tentokrát poslal nigerij-
ského veterána a bývalého šampiona organizace 
BAMMA Cheicka Koného. Ten přitom měl za se-
bou již 28 zápasů. Přesto proti současné kometě 
MMA neměl žádnou šanci.                  -mah-

Ragbyový nábor
Ragby klub Titáni NMnM zvou všechny malé i 
velké s touhou po fair play a akční týmové hře 
vhodné pro každý typ postavy a výkonnosti na 
náborový trénink pro sezonu 2022, a to každý 
čtvrtek od 17:00 v areálu SOŠ Petrovice 26. S 
sebou pouze sportovní oblečení a chuť zkusit si 
olympijský sport. Více info: www.rctitani.cz, FB, 
tel. trenér 739 442 089.  -kb-

zdroj: Berkutschi.com
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Otužování s Trip Teamem 
Novoměstský horolezecký oddíl založil tradici 
v podobě úterního podvečerního otužování. 
Tradice pokračuje i v novém roce, kdy se jeho 
členové sešli už dvakrát u hráze Černého rybníka. 
Celkově se o jednalo o již 16. otužování s Trip Tea-
mem. Zváni jsou přitom nejen studeným větrem 
ošlehaní otužilci, ale také nováčci. Že otužování 
prospívá nejen tělu, ale také mysli, se můžete 
přesvědčit také na facebookové stránce oddílu, 
kde jsou vedle fotografií zveřejňována také videa, 
z nichž může některé na první pohled mrazit. 
 -mah-

Opět bez mezinárodních 
běžeckých závodů 
Původně plánovaný závod OPA Cupu v běžeckém 
lyžování se letos ve Vysočina Areně neuskuteční.  
Novoměstský areál tak přijde podruhé za sebou o 
lyžařskou akci s mezinárodní účastí. V minulém 
roce byla kvůli koronavirovým restrikcím zrušena 
zastávka Světového poháru. A nyní Mezinárodní 
lyžařská federace FIS dala opět našemu městu 
červenou. Důvodem je nejen aktuální epidemická 
situace, ale také tzv. rozpočtové provizorium. 
Kvůli tomu nemůže Národní sportovní agentura
vypsat jakékoli výzvy a následně uvolnit jakékoli 
prostředky, které by byly pro zajištění závodu 
potřeba. OPA Cup, čili kontinentální pohár, před-
stavuje druhou ligu v běžeckém lyžování, jehož 
závody se konají v mezinárodním formátu. -mah-

Lyžování pro veřejnost 
Po teplotním skoku, který přišel na přelomu roku, 
se 6. ledna opět rozjela sezona na sjezdovce na 
Harusově kopci, kde návrat zimního počasí využili 
také k umělému zasněžování. 
V polovině ledna činila sněhová pokrývka 35 cm a 
areál hlásil ideální podmínky pro lyžování. Velké-
mu ohlasu se těšilo také lyžování pro veřejnost 
ve Vysočina Areně, kde rovněž uměle doplnili 
chybějící sníh na trati. Zájemci mohli využít i 
možnosti večerního lyžování.  -mah-  

Krajská podpora 
sportu na rok 2022 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém posledním 
zasedání v roce 2021 vyhlásilo 16 z plánovaných 37 
programů Fondu Vysočiny pro rok 2022. 

Stejně jako v předchozích letech je řada progra-
mů zaměřena na podporu školství, mládeže a 
sportu. Platí přitom, že některé programy do-
znaly oproti minulosti výraznějších změn. Vý-
znamně byla například navýšena podpora na 
rozvoj infrastruktury pro sport a volný čas či 
podporu činnosti s mládeží. Mezi nejhodnotnější 
programy se řadí program s názvem Sportujeme 
a volný čas 2022, kde pro rok 2022 počítá kraj-
ský rozpočet s alokací 5 milionů korun, oproti 
minulému roku jde o navýšení o 500 tisíc korun. 
V podprogramu Sportujeme jsou vyčleněny 3 
miliony korun, zbytek je určen pro podprogram 
Volný čas. Příjemci dotace mohou žádat mi-
nimálně o 10 tisíc korun, maximální částka byla 
pro rok 2022 navýšena na 60 tisíc korun, oproti 
předchozím 50 tisícům. Inovován byl program 
s názvem Sportoviště, klubovny a táborové zá-
kladny 2022, který zahrnuje jak původní program 
zaměřený na modernizaci a údržbu sportovišť a 
sportovní vybavení, tak i nově program zaměřený 
na zázemí pro zájmovou a volnočasovou činnost, 
včetně letních táborových pobytů. Na sportoviště 
je vyčleněna částka 3 750 000 korun, na další dva 
podprogramy připadne půl milionu korun. Cílem 
programu je modernizace sportovní a volnoča-
sové infrastruktury, která je na řadě míst v našem 
kraji v nevyhovujícím nebo havarijním stavu. Více 
o programech Fondu Vysočiny a jednotlivých 
výzvách naleznete na www.fondvysociny.cz.
  -mah-

Fotbalisté naskočili 
do zimní přípravy 
S příchodem nového roku zahájili novoměstští 
fotbalisté zimní přípravu na jarní část sezony 
Moravskoslezské fotbalové ligy. 
Zatímco první týden absolvovali individuální 
tréninky, nyní již trénují společně, a to čtyřikrát 
týdně. „Jde o kombinaci tělocvičny, umělé trávy 
a tabaty. To je speciální cvičení na posílení růz-
ných částí těla. V tělocvičně zase pracujeme na 
koordinaci a obratnosti,“ nastínil hlavní trenér 
Pavel Procházka. Za umělou trávou pak fotbalisté 
dojíždějí do Bystřice. Než vyběhnou na přírodní 
pažit, odehrají šestici přípravných duelů. První 
byl na programu 22. ledna s juniorkou Jihlavy, 
o týden později se naši fotbalisté střetli s týmem 
z Blanska. Únorová porce přáteláků zahrnuje 
sobotní zápasy s Havlíčkovým Brodem (5.2.), 
Velkým Meziříčím (12.2.), dále pak nedělní 
utkání s rezervou prvoligových Pardubic (20.2.) 
a tečku za přípravou učiní sobotní zápas s muž-
stvem z Ústí nad Orlicí. „Narazíme na pět celků 
ze třetí ligy a divizní Havlíčkův Brod, který se 
netají postupovými ambicemi. S výběrem jsem 
tak spokojený,“ uzavřel Procházka.  -mah-

Florbalové okénko 
Florbalový tým odehrál v Regionální lize další 
čtyři zápasy. Na předvánočním domácím turnaji 
porazil poslední SK JeMoBu vysoko 9:3. Druhý 
domácí zápas s nepříjemným soupeřem z Okříšek 
byl dlouho v jeho rukou, ale soupeř v poslední tře-
tině utkání otočil. Rychle zapomenout pak musí 
na první letošní turnaj. V jeho průběhu novo-
městští florbalisté prohráli jak se Světlou nad 
Sázavou (4:12), tak s Bystřicí (7:13).  Tabulka 
ligy je extrémně vyrovnaná. První Světlá má sice 
pohodlný náskok, ale týmy na 2. až 7. místě dělí 
od sebe jen pár bodů.   -mah-, -tom-
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Z matriky

narozené děti
 16. 11. Ema Kyselá 
 8. 12. Eliáš Novotný 
 28. 12. Šimeón Ruml
 29. 12. Josef Hanych 
 29. 12. Emilie Laštovičková 
 4. 1. Štěpán Holek 
 7. 1. Jonáš Kinc
manželství
 31. 12. Tereza Tichá, Pavel Běhounek
 8. 1. Oksana Zankina, Jaroslav Doležal
jubilanti
 1. 2. Jiří Obr 80 let 
 2. 2. Marie Kvíčalová 80 let 
 4. 2. Vlasta Králová 75 let 
 9. 2. MUDr. Vladimír Drápalík 75 let 
 9. 2. Marta Nejedlá 90 let 
 13. 2. Miluška Bukáčková 100 let 
 14. 2. Ludmila Srnská 80 let 
 14. 2. Miloslav Švaříček 80 let 
 15. 2. František Gregor 85 let 
 15. 2. Samuel Lešundák 93 let 
 15. 2. Jindřich Tatíček 94 let 
 16. 2. Marie Kočíková 89 let 
 17. 2. Miluše Beranovská 75 let 
 18. 2. Marie Martincov  88 let 
 21. 2. Jindřich Böhm 86 let 
 23. 2. Jaroslav Sláma 88 let 
 23. 2. František Procházka 93 let
 24. 2. Alena Albrechtová 88 let 
 24. 2. František Macháček 75 let 
 25. 2. Milada Drdlová 85 let 
 25. 2. Alena Kulíková 80 let 
 25. 2. Ing. Vladimír Rozhoň 85 let 
 27. 2. Jana Dvořáková 75 let 
 28. 2. Ladislav Doležal 85 let
úmrtí
 10. 12. Marie Mičková (NMnM, 1936)
 11. 12. Miloslav Veselský (NMnM, 1935)
 11. 12. Regina Trojanová (Radňovice, 1934)
 13. 12. Ing. Karel Straka (Hodíškov, 1956)
 15. 12. Anna Dvoriščaková (NMnM, 1935)
 18. 12. Vlasta Horňasová (NMnM, 1938)
 20. 12. Alexander Minčev (NMnM, 1939)
 21. 12. Pavel Buchta (NMnM, 1964)
 23. 12. Marta Skalníková (Pohledec, 1951)
 24. 12. František Lapeš (NMnM, 1947)
 27. 12. Karel Zacha (Sněžné, 1942)
 1. 1. Jiří Pleský (Fryšava, 1971)
 5. 1. MUDr. Rudolf Borek (NMnM, 1930)
 6. 1. Josef Brož (Jiříkovice, 1950)
 6. 1. Ludmila Janů (Nová Ves, 1945)
 10. 1. Jana Nováková (NMnM, 1947)
 11. 1. JUDr. Jaroslav Líbal (NMnM, 1940)
 13. 1. Karel Kolman (NMnM, 1943)

Stomatologická pohotovost

K Club

Blahopřání

4.2. Večer s Václavem Koubkem 
(19:00)
5.2. Masopust
Odpoledne na náměstí, večer 
masopustský mejdan, akce na 
drinky
9.2. Chytrý kvíz
14.2. Valentýnské menu
18.2. Autorské čtení Igor Malijevský a Petr Šesták 
(19:00)
21.2. Chytrý kvíz
26.2. Akční nabídka pro děti při koncertě Štístko a Pou-
pěnka 
Připravujeme na březen:
Koncert Martin Sedlák a Jenda Novák

5.2.2022 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., 566 642 545
6.2.2022 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
12.2.2022 MDDr. Věra Šírová
Vratislavovo nám. 12, NMnM, 566 616 901
13.2.2022 MUDr. Dagmar Chytrá
Tyršova 855, NMnM, 739 093 334
19.2.2022 Zubní péče MUDr. Jan Šmídek
Palackého nám. 32, NMnM, 566 524 615
20.2.2022 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sáz., 566 642 545
26.2.2022 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sáz., 774 430 777
27.2.2022 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sáz., 774 430 777

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 únor. Další program budeme 
řešit operativně podle vývoje situace. Děkujeme 
za pochopení.

Uzávěrka březnového čísla je 
15. února 2022.

Vzpomínky, které se nevešly 
do aktuálního čísla novin, 

uveřejníme v následujícím vydání. 

Děkujeme za pochopení. 

Významná výročí

5.2.1942 zahynul v Mauthausenu Mořic Sku-
tecký, novoměstský výrobce likérů a limonád, ak-
tivní činovník mnoha místních spolků, 80. výročí 
úmrtí (narozen 8.11.1876 v Olešnici).
10.2.1942 zemřel v Praze JUDr. Jaroslav 
Kallab, právník, profesor a rektor Masarykovy 
univerzity v Brně, 80. výročí úmrtí (narozen 
24.6.1879 v NMnM).
13.2.1762 narodil se v NMnM Matyáš Daniel 
Německý, lékař, výborný hudebník a skladatel, 
260. výročí narození (zemřel 16.7.1824 v Brně).
15.2.1912 narodil se ve Sněžném Bohdan La-
cina, akad. malíř a grafik, 110. výročí narození 
(zemřel 6.7.1971 v Brně).
15.2.1897 narodil se v Rokytně Bohumil Šín, 
malíř krajinář-samouk, 125. výročí narození 
(zemřel 31.10.1926 v Rokytně).

Rok lyžařů

Co nezmeškat v únoru
5. 2. Masopust
5. – 6. 2. Předváděcí akce firmy 
KÄSTLE CZ, a.s 
6. 2. Závody rodinných štafet + párkové závody, 
Sportovní klub
14. 2. Divadlo Vosto5 – Slzy ošlehaných můžů
Podcasty ze stopy

Dne 13. února se doží-
vá naše maminka, teta, 
tchyně, babička a praba-
bička Miluše Bukáčková 
krásných 100 let. Přejeme 
jí do dalších let jen to nej-
lepší, hlavně hodně zdraví, 
pohody a lásky. Rodina

Dne 4. února oslaví naše drahá maminka 
paní Vlasta Králová krásné 75. narozeni-
ny. Jsi ta nejlepší maminka. Za vše Ti dě-
kují a přejí hodně zdraví dcery s rodinami.

Dne 29. prosince 
uplynulo 70 let, 
kdy si v kostele 
sv. Kunhuty řekli 
své ANO Karel 
Nejedlý a Mar-
ta Formánková. 
Boží požehnání 
a dobré zdraví do 
dalších společných 
let přejí děti Karel, 
Marcela, Miloš. 
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Minibazar

Vzpomínky

Hledám  zhotovitele hladké omítky 
hlavní budovy statku. Tel.: 731 587 714
Maminka s batoletem hledá cenově dostupný 
podnájem v NMnM, Žďáru a blízkém okolí. 
Tel.: 737 848 002
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.

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 zahradu v okolí NMnM. Tel.: 605 820 044
Prodám  podomácku vykrmené prase, 
váha cca 180 kg, cena za 45 Kč/kg v živém 
stavu, možnost i v půlkách či jen za půlku za 
66 Kč/kg. Nové Město na Moravě. Tel.: 606 725 485
Prodám levně novorozenecké a kojenecké oblečení 
po holčičce, velikost 50–68. Dále prodám levné tě-
hotenské kalhoty velikost M a L (různé druhy, volno-
časové, elegantní). Vše jako nové. Tel.: 601 133 272
Hledám osobu, která by byla ochotná posekat 

trávu v okolí Nového Města na Moravě na po-
zemku o rozloze 1 000 m². Tel: 775 035 892
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
Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě na Moravě. 
Částečně zařízený (nekuřácký). Cena asi 7 000 Kč. 
V případě zájmu kontaktovat formou SMS na tel.: 
732 181 212.
Za odvoz nabízím manželské postele s matracemi i 
cabraky. Tel.: 605 788 678

Přestalo tlouci srdce Tvé 
znavené, nebylo z ocele, ne-
bylo z kamene. Bolestí zna-
veno přestalo bít, nebylo 
léku, jímž mohlo žít. Dne 
14. února uplyne 3. rok 
od úmrtí Zdeňky Benové. 
Není dne, kdy bychom si na 

Tebe nevzpomněli. S láskou dcera Jitka s rodinou

Tištěná verze novin:
noviny.nmnm.cz/tistena-verze/

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

Kdo ji znal, měl ji rád, uměla 
pomoci, potěšit i rozesmát. 
Takoví lidé by neměli 
umírat. Dne 31. ledna uply-
ne dlouhých 13 let, co nás 
navždy opustila naše drahá 
maminka a babička Anežka 
Dobešová z Petrovic. Kdo 

z Vás ji znal a měl ji rád, vzpomeňte s námi. Děti 
s rodinami

Poděkování

Děkuji posádce záchranné služby ze dne 6. lis-
topadu 2021 za rychlý a profesionální zákrok. Též 
poděkování celému personálu INERNA I a hlavně 
Mudr. Kubíkové za lidský přístup k pacientovi. 
Přejeme do nového roku jen to dobré. P. SkryjováRáno, než slunce vstalo, 

Tvoje srdíčko se navždy za-
stavilo. To, že čas rány hojí, 
je jen pouhé zdání. Stále je 
v srdci bolest a vzpomí-
nání. Dne 31. prosince 
uplynul první smutný rok, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka 

paní Marie Bartoňová. S láskou a stále bolestí v 
srdci vzpomínají dcery a bratr s rodinami. Moc 
nám chybíš.

Dne 13. února uplynulo 
10 let od úmrtí pana Jana 
Tesaře z Nového Města na 
Moravě. Stále vzpomíná-
me a nikdy nezapomene-
me. Manželka a dcery s 
rodinami

Dne 28. ledna uplynuly 
3 roky, kdy nás opusti-
la naše milovaná dce-
ra Petra Ondráčková. 
Stále vzpomíná celá 
rodina a přítel Lukáš.

Kdo v srdcích žije, neu-
mírá. Dne 20. ledna uply-
nulo 5 smutných let, co nás 
navždy opustil pan Ing. Petr 
Konieczny z Nového Města 
na Moravě. S láskou vzpo-
míná syn Petr a dcera Jana.

Dne 18. února vzpomene-
me 15. výročí úmrtí paní 
Jaroslavy Dvořákové z 
Nového Města na Moravě. 
Manžel, dcery a syn s ro-
dinami

Dne 14. ledna uplynulo 
5 let od úmrtí pana Mi-
lana Lukeše z Nového 
Města. Kdo jste ho znali, 
děkujeme za tichou vzpo-
mínku. S láskou vzpomíná 
manželka s celou rodinou.

Upřímně bych ráda veřejně poděkovala pra-
covníkům Domácího hospice Vysočina, o.p.s., 
za jejich lidskost a profesionalitu, se kterou 
vykonávají svoji práci a starají se o naše blíz-
ké v jejich těžké životní situaci. Konkrétně při 
ošetřování mojí maminky Marty Skalníkové. 
Přeji hodně zdaru a sil ve Vaší vzácné činnosti 
a ještě jednou děkuji. Markéta Šrámková

Děkuji celému týmu Domácího hospice Vy-
sočina v Novém Městě za obrovskou pomoc 
a velmi citlivý přístup v posledních týdnech 
života pana Pavla Buchty. Děkuji také všem, 
kteří se s ním přišli 29. prosince rozloučit. 
Za celou rodinu manželka Lenka Buchtová

Přestalo srdíčko tlouci, pře-
stala ústa se smát, budeme, 
tatínku drahý, stále na Tebe 
vzpomínat. Dne 30. ledna 
uplynulo dlouhých 11 let, 
kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan František 

Svoboda. Stále na Tebe vzpomínají Jana, Alice a 
Monika s rodinami.

Dne 13. ledna uplynul 
1. rok od úmrtí pana Jose-
fa Pohanky z Nové Vsi. 
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. S láskou 
vzpomíná celá rodina.
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Únor v Novoměstských kulturních zařízeních
Úniková hra
Knihovna, od 1. února
Nenechte si ujít první novoměstskou knih 
ovnickou ÚNIKOVOU HRU.  Od úterý 1. února 
začínáme. Hra je určena pro skupiny od 1 do 5 
hráčů. Pravidla hry najdete na stránkách knihov-
ny a Facebooku

Dvě výstavy fotografií v muzeu
 V únoru otevíráme dvě výstavy fotografií. 3. úno-
ra v 18:00 přijďte na zahájení výstavy fotografií 
Jakuba Žárského Den a noc spojené s besedou s 
Jakubem Žárským a Zdenkou Sokolíčkovou, kteří 
se svými třemi dětmi strávili dlouhé měsíce na 
ostrově Špicberky. Přiblíží vám svět za polárním 
kruhem, kde bývá tma i ve dne a z domu nevy-
cházíte neozbrojení proti medvědům. Jakub je 
biolog a Novoměšťanka Zdenka Sokolíčková jako 
sociální vědkyně sbírala na Špicberkách poznatky 
ke svému projektu na téma vlivu globálního otep-
lování na lidskou společnost. Výstava bude k vi-
dění do konce května ve vestibulu muzea, kde 
máme také novinku – koutek plný ptačího zpěvu. 
Zazpívá vám sýkorka, stehlík, sýc, hýl a ořešník. 
Výstavu fotografií Vojtěcha Zikmunda Vcházení 
do krajiny uvede 11. února v 17:00 ve výstavním 
sále evangelický farář Miroslav Erdinger, zazpívá 
ZEVL. Vojtěch Zikmund je ve Městě známý pře-
devším jako knihkupec a pečovatel, v muzeu se 
představí jako zkušený fotograf Vysočiny.

Tajemství skal a skalních misek
Po úspěšném videu s doc. Ladislavem Slonkem 
Příběhy Paseckých skal jsme se do skal vydali 
znovu a natočili Tajemství Zkamenělého zámku 
(obě videa najdete na YouTube a webu Horáckého 
muzea). Tentokrát jsme si vzali na mušku fas-
cinující dávnou až pradávnou historii skal nad 
údolím Svratky a původ jejich názvů (Milovské 
a Rybenské PerničkyArcheologické nálezy na-

hrávají naší myšlence, že vrchol Rybenských 
Perničků se skalními miskami mohl sloužit v 
pravěku jako pohanské kultiště. K diskuzi jsme 
přizvali také historika Miloslava Lopaura a arche-
ologa Richarda Bíška. Na historické fotografii v 
prosincovém čísle byla Císařská skála (součást 
Pohledeckých skal), která se v 19. století stala 
oblíbeným výletním místem Novoměšťanů a jejíž 
vrchol byl opatřen vyhlídkovou plošinou.

Václav Koubek – koncert
 K Club, 4. února od 19:00
Skvělý písničkář se se svými moderními šansony, 
akordeonem a vtipnými (prů)povídkami objeví 
opět v Novém Městě na Moravě. Přiveze s se-
bou expresívní projev, svérázně neuhlazenou 
básnickou imaginaci, nepříliš libozvučný, ale 
přesvědčivý hlas, křehké a citlivé texty, živočišnou 
harmoniku, osobní výpovědi i humor. Koubkova 
upřímná textová poetika a osobitý hlasový projev, 
díky kterým ho Filip Topol nazval českým To-

mem Waitsem, určitě stojí za to. A nepřijede 

sám. Spolu z Václavem Koubkem dorazí i Ondřej 
Fencl, který je v Novém Městě jako doma.

Autorské čtení: Igor Malijevský a Petr Šesták
K Club, 18. února od 19:00
Společné autorské čtení z románů Otevřený 
prostor Igora Malijevského (Argo 2019) a 
Kontinuita parku Petra Šestáka (Host, 2021). 
Velkoměsto a korporátní open space vs pokus o 
maloměstský sen. Groteska i autentická sonda do 
současné společnosti. Hudba: AN-NA (zvukové 
vrstvy – housle, looper, hlas)

Audience 21 – divadlo
Kulturní dům, 23. února od 19:00
Hurá divadlo! Před 85 lety se narodil a před 
10 lety zemřel Ferdinand Vaněk. Novoměstští 
nadšenci sehráli jeho velký part. Setkání vzletné 
kavárny s brutální hospodou. V úvodu zahraje 
sbor novoměstských mládežníků hity 70. let 
Dobové speciality za lidové ceny!

Štístko a Poupěnka – Bylo, nebylo
Kulturní dům, 26. února od 15:00
A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou 
fantastickým světem pohádek v představení Bylo, 
nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak děla-

Slzy ošlehaných můžů

12 NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2022

KULTURA



Anketa: Kam s poutí?
14.–16. srpna plánujeme tradiční „Pouť na kostelíčku“. Nemůžeme se rozhodnout, jestli pouťové atrakce umístit 
na ulici Nádražní, nebo stejně jako minulý rok na Vratislavovo náměstí. 

Dejte nám vědět, kde vás atrakce nejvíc baví. Odpovědi můžete odevzdat do 28. února v Informačním centru 
na Vratislavově nám., v Městské knihovně nebo poslat online na web města.

jí zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, 
že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás 
nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, 
jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do ba-
biččina domečku v písničce Červená Karkulka 2. 
Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka 
nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. 
Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich neko-

nečné honičce. Seznámíme se se spoustou hu-
debních nástrojů a bude to Paráda. Taky budeme 
papat zdravé jídlo a cvičit s písní Papám, papám. 
Zatančíme si s novinkou Prázdniny a oprášíme 
osvědčené hity jako Stonožka Ponožka, Tanči, 
tanči, Bláznivý den a Kamarádi. Tak vzhůru do 
fantastického světa pohádek, písniček a tanců se 
Štístkem a Poupěnkou v úplně novém předsta-

vení Bylo, nebylo. 

Připravujeme na březen 
Naďa Horáková, úterý 8. března v 16:00 
Beseda se spisovatelkou historických románů a 
detektivek. Je spoluautorkou scénářů 1. a 2. řady 
televizního seriálu Policie Modrava.

 -kb-

Novinky z Horácké galerie
Na co se můžeme těšit v měsíci 
únoru?

Mikroskopické snímky v galerii i novoměstské 
nemocnici
Od začátku února se můžete těšit na společnou 
výstavu Horácké galerie a novoměstské 
nemocnice nazvanou GALERIE A VĚDA: Umě-
ní neviditelného. Zámecká okna a foyer galerie, 
stejně tak jako nemocniční prostory ve vstupní 
hale chirurgického pavilonu nedaleko recepce, 
ozdobí mikroskopické snímky zapůjčené brněn-
skou společností Delong Instruments. „Obrázky 
z elektronového mikroskopu nám mnohdy při-
pomínají objekty ze světa nám známého – květi-
ny, zvířata, krajiny, a přitom jsou něčím zcela od-
lišným – viry, krystaly, buněčnými útvary. Tato 
podobnost nás fascinuje a současně poučuje, 
že vše v přírodě má, ač rozměrově milionkrát 
vzdálené, jasný a čitelný prazáklad ve formách a 
tvarech. Je to jakási mystická výpověď o jednotě 
všehomíra. Ještě více však ohromuje poznání, 
že tyto nepatrné objekty mají i svoji estetickou 
sílu. Mnohdy se nám velice líbí a nutí nás hledat 
jejich makroskopické příměry. Nacházet jejich 
skutečná pojmenování přísluší ale odborníkům 
– biologům, fyzikům, chemikům. Ti ostatní 
mohou vidět a vnímat něco obdobného abs-
traktnímu umění,“ říká fyzik Vladimír Kolařík, 
který se svým týmem vyvinul a sestrojil nejmenší 
elektronový prozařovací mikroskop na světě. 

Beseda s fyzikem o umění vidět neviditelné
Středa 16. února v 17:00
Horácká galerie také nabídne osobní setkání 
s Vladimírem Kolaříkem. Spolu s ním budete 
mít možnost poodkrýt tajemství elektronové 
mikroskopie, která na rozdíl od mikroskopie 
světelné vidí až tisíckrát menší objekty. Bese-
da bude výjimečnou příležitostí nahlédnout do 
tohoto nanosvěta, který je pouhým okem nevi-
ditelný, stejně tak jako do myšlení člověka, jenž 
se do mikroskopu dívá přes čtyřicet let.

Vzhůru na nové výstavy!
Denně kromě pondělí
Výstava Rezavé sochy a jejich otisky v Malé gale-
rii je v pořadí třetí a závěrečnou novoměstskou 
prezentací sochaře Čestmíra Sušky, kterého 
jsme loni zvolili jako prvního autora bienále So-
chy pod novoměstskou oblohou. Monumentální 
sochy, které jsou vystaveny v exteriéru města, 
nyní  pod kurátorským dohledem Jakuba Orla 
Tomáše, doplňují menší ocelové skulptury v di-
alogu s originální grafickou technikou „rezo-
tisku”. Na nedávné vernisáži měla tato díla i 
svébytnou roli zvukomalebnou.
V zámeckém podkroví připravila kurátorka 
Petra Mrkosová výstavu keramičky Jany 
Mikyskové.  K vidění jsou zcela nová díla, kte-
rá vznikla během posledního roku poté, co au-
torka opustila ateliér ve Velkém Meziříčí a našla 
nové prostředí pro tvůrčí práci ve venkovském 
stavení v Radostíně nad Oslavou. To se jí stalo 
inspirací pro strukturální keramické závěsné 
reliéfy, ovlivněné zemským živlem i zemitou ba-

revností, které již dříve charakterizovaly tvorbu 
Jany Mikyskové. Přijďte se tedy zastavit v čase a 
naslouchat Ozvěnám ztichlého dvora.

ARTkino s lektorským úvodem
Úterý 22. února v 18:00
Patříte-li k filmovým fanouškům, pak si nenech-
te ujít film Srdcová královna s lektorským 
úvodem Miloše Zabloudila. Tento snímek, který 
vznikl v roce 2019 v dánsko-švédské koproduk-
ci, vypráví příběh úspěšné právničky Anny, do 
jejíhož perfektního rodinného života významně 
zasáhne příchod manželova problematického 
náctiletého syna z předchozího vztahu. 

Koncert písničkářky Jany Rychterové a klaví-
risty Radima Linharta
Pátek 25. února v 18:00
Dobrá zpráva pro milovníky hudby. Máme tu 
první letošní koncert! Jana Rychterová je písnič-
kářka s kytarou s písničkami na pomezí šansonu, 
folku a blues. Její písně jsou malé příběhy, které 
prožívají všichni: o lásce i nelásce, o jídle a pití, 
o starostech i radostech. Někdy se publikum válí 
smíchy, jindy ztichne při básnických textech, 
ovšem za chvíli už si všichni podupávají v rytmu 
další dryáčnické písně. Shrnuto jednou větou: 
Jana Rychterová zpívá o životě, takže na jejích 
koncertech je veselo i smutno, protože i život 
takový je. A v tom je pravda i síla! V Horácké 
galerii se Jana Rychterová představí společně 
se skvělým klavíristou Radimem Linhartem. 
Těšíme se na setkání v zámeckém podkroví!

 Horácká galerie
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Basketbal neměl v Novém Městě žádnou velkou 
tradici. Na rozdíl od jiných sportů (lyžování, fotbal, 
volejbal, atletika), kterým se velmi dařilo, se hrál 
jen občas při školní tělesné výchově na gymnáziu. 

V Novém Městě v té době nebyla žádná vhodná 
tělocvična, která by měla pro basketbal potřebné 
parametry. V roce 1962 – po otevření Tělový-
chovného střediska – se ze sportovních aktivit 

zaměstnanců Geologického průzkumu uranového 
průmyslu (GPUP) Nové Město (volejbal, basket-
bal, nohejbal) stal zárodek oddílu basketbalu. 
Vstoupil do TJ Sokol Nové Město a ustavil první 

výbor oddílu. Předsedou 
byl Mirek Mička z Chira-
ny, organizačním pra-
covníkem Jiří Semerád 
z GPUP a trenérem Jan 
Latzka z nemocnice. Po 
ustavení sekce košíkové 
při Okresním výboru 
československého svazu 
tělesné výchovy a spor-
tu  Žďár nad Sázavou 
v roce 1963 bylo do 
okresního přeboru při-
hlášeno družstvo mužů. 
První utkání jsme se-
hráli 17. 11. 1963 proti 

Spartaku Velké Meziříčí 
a prohráli jsme 35:48, 
poločas 19:14. Za naše 
družstvo hráli a stříleli: 

Latzka 15, Rendl 8, Semerád 5, Mička 5 a Ko-
cián 2. Tabulka okresní přebor 1963/64 byla: 1. 
ŽĎAS Žďár B, 2. Spartak Velké Meziříčí, 3. Sokol 
Nové Město, 4. ŽĎAS Žďár C a 5. Spartak Velká 

Bíteš. V sezoně 1964/65 jsme z druhého místa 
okresního přeboru postoupili do krajské soutě-
že II. třídy Jihomoravského kraje. Od této doby 
hráli muži stále krajské soutěže bez přerušení 
až do roku 2008. Oddíl byl velmi aktivní. Každý 
rok jsme hráli utkání Českého poháru, přátelská 
přípravná utkání, pořádali jsme oblastní turnaje 
a hráli na turnajích ve Žďáru, Havlíčkově Bro-
dě, Chrudimi, Kutné Hoře a Heřmanově Městci.

Z pověření Českého basketbalového svazu jsme 
v roce 1965 uspořádali turnaj ligových družstev žen 
o 5. – 8. místo za účasti Slávie VŠ Praha, Slovanu 
Bratislava, Jiskry Kyjov a Slovanu Ústí nad Labem. 
Hrály zde i československé reprezentantky Jošková, 
Jindrová a koučoval reprezentační trenér Karger.

V roce 1967 jsme pro rozšíření basketbalu v 
Novém Městě uspořádali turnaj podnikových 
družstev. Turnaje se zúčastnila družstva Chirany, 
GPUP, nemocnice a gymnázia. V úvodu sezo-
ny 1968 jsme sehráli dvě přátelská utkání proti 
ženám KPS Brno, které byly v Novém Městě na 
soustředění. V družstvu KPS hrálo několik repre-
zentantek ČSR, trenérem byl J. Drásal. Výsledek 
byl nerozhodný, jedno vítězství a jedna porážka.

Při mistrovském utkání mužů v Rosicích se po-
dařil dvěma nejlepším střelcům družstva husarský 
kousek. Z celkových 115 bodů nastříleli M. Kreps 
53 a T. Hadač 50 bodů. V tomto roce jsme provedli 
nábor mládeže a zahájili tréninky žáků a dorostu 
za vedení trenérů J. Latzky a I. Fialy. Výbor oddílu 
se změnil a pracoval ve složení: předseda S. Po-
chop st., organizační pracovník I. Fiala, pokladník 
B. Horák a trenéři J. Latzka a J. Jiruška. V roce 
1971 jsme měli v soutěži i družstvo dorostenců, 
které hrálo krajskou soutěž a Horácký pohár. Zají-
mavostí bylo, že v družstvu dorostu nastoupil k je-
dinému utkání Stanislav Pochop ml., pozdější vy-
nikající československý reprezentant ve volejbale.

Každý rok jsme pořádali vánoční turnaje 
pro současné i bývalé hráče a příznivce od-
dílu. V družstvu příznivců nastoupil v roce 
1991 i vynikající horolezec Radek Jaroš.

V sezoně 1976/77 jsme hráli velmi dobře a za-
slouženě postoupili do krajského přeboru I. třídy, 
tj. nejvyšší soutěže v Jihomoravském kraji. Pro 
další sezonu jsme získali zkušeného trenéra A. 
Ubra ze Žďáru. V přípravě jsme sehráli řadu zápa-
sů, zúčastnili se československého poháru a hráli 
na turnajích v Novém Městě a Třebíči. Zvýšili jsme 
počet tréninků na tři týdně. Osm let jsme hráli nej-
vyšší soutěž v kraji a potkávali se s družstvy, která 
hrála i ligové soutěže – Spartak Jihlava, okresní 
přebor Prostějov, Metra Blansko,7Minerva Bos-

Padesát let basketbalu 
v Novém Městě na Moravě

Jedno z prvních utkání žáků proti Jiskře Havlíčkův Brod v novoměstském tělovýchovném středisku v roce 
1971

Muži v krajském přeboru II v roce 1979, zleva: Bohdan Horák, Milan Jaroš, 
Jindra Zítka, Mirek Vávra, trenér Miloš Kreps, klečící: Antonín Rous, Miloš 
Zauf, Jan Daněk, Leoš Fiala
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kovice, Gottwaldov, Moravská Slávie Brno, 
Spartak Třebíč, Sokol Žabovřesky a ŽĎAS 
Žďár. Bylo to nejlepší období basketbalu 
v Novém Městě. V roce 1981 jsme sehráli 
první a jediné mezinárodní utkání v histo-
rii klubu. Přivítali jsme polský druholigový 
tým Obra Koscian a ve vyrovnaném utkání 
podlehli těsně 95:100. V roce 1984 skončil 
trenérskou činnost v našem oddíle A. Ubr. 
Následně jsme sestoupili do krajského pře-
boru II. tř., kde jsme hráli až do roku 2007.

V roce 2003 jsme oslavili 40 let basket-
balu v Novém Městě. Oslavy proběhly dne 
27. 9. dopoledne v tělovýchovném středisku 

a klubovně tenisového oddílu a odpoledne 
v Turistické chatě tělovýchovné jednoty na 
Studnicích. V roce 2007 se nedopatřením 

stalo, že jsme pro pozdní podání přihlášky nebyli 
do krajského přeboru II Jihomoravského kraje 
přijati. Využili jsme proto nabídku z východních 
Čech a byli zařazeni do krajského přeboru krajů 
Pardubice – Hradec Králové. Pokračovali jsme v 
soutěži ve východních Čechách a našimi soupeři 
byla družstva Náchoda, Skutče, Nového Bydžova, 
Havlíčkova Brodu, Jičína, České Třebové, Dobruš-
ky a Přelouče. Hráli jsme se střídavými úspěchy 
a potýkali se s nedostatkem hráčů. Padesát let 
basketbalu jsme oslavili 29. 9. 2013. V dalších 
letech jsme žádné družstvo do soutěží nepřihlásili, 
a to pro malý počet hráčů ochotných v soutěžích 
pokračovat. Jak k tomu mohlo dojít? Postupně 
opadal zájem o basketbal, chyběli trenéři i mladí 
zájemci o tento sport. Po řadě let a hraní soutěží 
jsme se v roce 1995 přestali mládeži věnovat. To 
se následně projevilo i v družstvu dospělých. To 
bylo rozhodující pro ukončení činnosti oddílu po 
padesáti letech. Za tuto dobu v oddíle sportovalo 
více než 100 mužů a 60 žáků a dorostenců. Jako 
trenéři působili J. Latzka, A. Ubr, I. Fiala, Z. Fixa, 
M. Kreps, J. Jiruška, B. Horák a R. Maca. Měli 
jsme i rozhodčího. Krajské soutěže pravidelně v le-
tech 1978–90 pískal B. Horák a patřil k nejlepším 
rozhodčím v kraji. Za naše družstvo startovala 

také řada hráčů ze ŽĎASu Žďár (H. Kulík, M. 
Bystřický, L. Přívětivý, D. Ubr, T. Rous, Z. Fixa a O. 
Fixa). Za padesát let činnosti oddílu sehráli nejvíce 
mistrovských zápasů J. Krška 487, V. Krontorád 
387, M. Kreps 342. Nejlepšími střelci byli M. Kreps 
6 616 bodů, V. Krontorád 6 318 a A. Hadač 5 281.

Na závěr můžeme jen říci, že v době, kdy v 
Novém Městě byla otevřena krásná sportovní 
hala s vynikajícími podmínkami pro basketbal, 
které v  našem městě nikdy nebyly, oddíl bas-
ketbalu nevyvíjí žádnou činnost. Bylo by dob-
ře, kdyby se nad tím zamysleli lidé, kteří mají k 
basketbalu blízko, a také členové výboru Tělový-
chovné jednoty a za pomoci školní tělesné výchovy 
pomohli k oživení basketbalu v Novém Městě. 

Ivo Fiala

Muži krajském přeboru I. třídy v roce 1981/82, nahoře zleva: trenér Antonín Ubr, Miloš Kreps, Josef 
Krška, Miloš Zauf, Jaroslav Jiruška, Jindra Zítka, Antonín Rous, vedoucí družstva Ivo Fiala, dole: Miloš 
Mička, Luboš Přívětivý, Hynek Kulík, Miroslav Vávra

Studnice 27. 9. 2003 – 40 let basketbalu, zleva: Josef Krška, Ivo Fiala, Radek 
Maca a Vít Novák

Tělovýchovné středisko – 40 let basketbalu, zleva: Jiří Semerád, Petr Kroupa, 
Ivo Fiala, Antonín Ubr a Jiří Buchta

  40 let basketbalu dne 27. 9. 2003
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únor – 
červen

kultura Galerie a věda: Umění neviditelného Horácká galerie, nemocnice

únor – 
březen

vzdělávací Nejoriginálnější lyže – soutěž Městská knihovna

únor výstava Kouzelná zima – ZŠ Leandra Čecha Městská knihovna, chodba

1.2. 19:00 kino Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti Kulturní dům

3. – 5.2. sport IBU CUP Vysočina Arena

3.2. 18:00 vernisáž Na Špicberkách Ve dne v noci Horácké muzeum

4.2. 19:00 koncert Václav Koubek – Večírek v Káčku K Club

5.2. 9:00 sport Florbal – starší žáci Sportovní hala

5.2. 14:00 kultura Masopust Vratislavo nám., K Club

6.2. sport Závody rodinných štafet + párkové závody Vysočina Arena

7.2. kultura Svatba bez obřadu – ZRUŠENO Kulturní dům

8.2. 9:00 výstava Zahájení výstavy Photographia Natura 2021 Horácká galerie

8.2. 19:00 kultura Tančírna – Jive Kulturní dům

9.2. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz v kulturáku Kulturní dům

11.2. 17:00 výstava Výstava fotografií Vojtěcha Zikmunda Horácké muzeum

12.2. 17:00 relax Valentýnské saunové rituály Městské lázně

14.2. 19:00 divadlo Slzy ošlehaných mužů Kulturní dům

14.2. 17:00 relax Valentýnské saunové rituály Městské lázně

16.2. 17:00 beseda Beseda s fyzikem Vladimírem Kolaříkem k výstavě Umění neviditelného Horácká galerie

18.2. 19:00 beseda Autorské čtení Igor Malijevský a Petr Šesták K Club

19.2. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám., park

19.2. 10:00 relax Noční lázně se saunovými rituály Městské lázně

20.2. 16:00 kino Mimi šéf: Rodinný podnik Kulturní dům

21.2. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz v kulturáku Kulturní dům

22.2. 18:00 kino ARTkino HG: Srdcová královna Horácká galerie

22.2. 19:00 kino Kino – Chyby Kulturní dům

23.2. 19:00 divadlo Audience Kulturní dům

25.2. 18:00 koncert Písničkářka Jana Rychterová & klavírista Radim Linhart Horácká galerie

26.2. 15:00 koncert Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo Kulturní dům

27.2. 10:30 sport Florbal – Junioři Sportovní hala

27.2. 15:00 kultura Tančírna – Tango Kulturní dům

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