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Novoměstsko

Jiří Brady převzal 20. září čestné občanství Nového Města na Moravě
Již 17. března letošního roku rozhodlo městské  zastupitelstvo No-

vého Města na Moravě udělit Jiřímu Brady čestné občanství.
Na vlastní slavnostní akt předání se ale muselo pár měsíců počkat. 

Na jaře se Jiří Brady v Kanadě věnoval uvádění filmu Inside Hana´s 
suitcase – Svědectví Hanina kufříku. 

Cestu do svého rodiště, do Nového Města na Moravě, mezi své zná-
mé i k dávným vzpomínkám na šťastné dětství, sám naplánoval tak, 
aby  byl přítomen premiéře filmu věnovaného jeho sestře Haně, fil-
mu natáčenému zčásti v Novém Městě na Moravě, s „herci“,  které 
budeme na ulicích potkávat a poznávat. A nebyla to jen premiéra 
česká, byla to premiéra evropská. 

V obřadní síni Městského úřa-
du v Novém Městě na Moravě se 
na 16. hodinu odpolední sešlo 
mnoho, velmi mnoho hostů, ne-
jen jeho přátel a známých. Všich-
ni si přáli být přítomni a vzdát tak 
úctu člověku, kterému ne nadar-
mo bylo čestné občanství uděle-
no za „celoživotní úsilí v boji za 
ochranu lidských práv a svobod“.

Tenhle prostý fakt, že si Nové 
Město na Moravě Jiřího Bra-
dy váží a že si  ho na  výraz úcty 
znovu přeje mít mezi svými ob-
čany, vyjádřili všichni řečníci -  
starostka města Zdeňka Marko-

vá, senátorka Dagmar Zvěřinová, 
náměstek hejtmana  kraje Vyso-
čina Vladimír Novotný i mode-
rátorka slavnostního předávání 
Jana Černá.

A také  Valerie Raymond, vel-
vyslankyně Kanady v České re-
publice. Není bez zajímavosti, 
že byla v tu dobu ve funkci pou-
hých několik dnů, takže její prv-
ní cesta v novém působišti vedla 
do prosluněného Nového Města 
na Moravě, mezi množství slav-
nostně naladěných lidí, do kina, 
kde kapacita sálu tak tak stačila 
zájmu diváků.

Jiří Brady si čestného občanství 
Nového Města na Moravě velice 
váží. „Vážím si toho víc, než bys-
te si mysleli. Já mám slávy po-
měrně   dost, ale toto je něco 
jiného. Je to spjato s místem, od-

kud pocházím, je to velmi milé. 
Je to  uznání mé rodiny… Otec 
byl velký Novoměsťák…  Měl by 
z toho velkou radost…“, sdělil 
dojatě. 

(pokračování na str. 3)



po 5. 10., DPS, 16 hod. „Jak se dožít klidného stáří“ –  přednáška 
MUDr. Malečkové
po 12. 10., DPS, 16 hod. Čtení a vyprávění o Vysočině 
pá 23. 10. Zájezd do Mahenova divadla v Brně na operu G. Rossiniho 
LAZEBNÍK  SEVILLSKÝ, odjezd od KD v 17 hod., cena 340 Kč člen, 
360 Kč host. Přihlášky při akcích Klubu v DPS u H. Poukarové nebo 
na tel. 566 652 810
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Úmrtí

Narození

Jubilanti

  8. 9. Aneta Stará
  9. 9. Patrik Balon
12. 9.  Jiří Horňas 
15. 9. René Alexej Simon
15. 9. Michal Růžička
17. 9. Sabina Pivková

Z málo známé historie města a okolí
Děkuji strážníkům novoměstské 

Městské policie za ochotu a pomoc 
při hledání zaběhnutého psa. 

Pejsek je vycvičený ke caniste-
rapii, tedy přináší radost a pomá-
há překonávat psychické problé-
my nemocných dětí. Ztratil se na 
konci srpna, a to v prostředí úpl-
ně cizím, protože v N. Městě byl 
jen několik dnů. Byl tu vlastně jen 
na krátké pohlídání… Ale starost 
měla šťastný konec. Ještě jednou 
děkuji.                                      MB

Poděkování

  1. 10. Zdenka Skalníková 80 let
  3. 10. Marie Zichová 75 let
  3. 10. František Kosek 75 let
  6 .10. Vlasta Librová 97 let
15. 10. Marie Buchtová 86 let
18. 10. Zdenka Konečná 87 let
29. 10. Anežka Bukáčková 85 let
30. 10. Miloslava Bělohlávková    80 let

30. 10. Anna Chlebečková 90 let

12. 9. Josef Král (1933)

Výběrem dalšího článku z archivu bych ráda navázala na současnou pro-
bíhající výstavu v Horáckém muzeu „ Lidové stavby na moravském Ho-
rácku“, jejímiž autory jsou Mgr. Jan Kuča a PhDr. Věra Kovářů. 

Lidová architektura je nejenom malebná, ale jak dokládá článek, i vel-
mi důmyslná. V mnohém by se v ní mohli inspirovat i současní architekti 
a projektanti. To si říkám vždy, když jdu v zimě po ulici a potkávám řadu 
zábran u domů s nápisem „Pozor padá sníh!“. Stojí za to se nad tím ales-
poň trochu zamyslet…     Ž. Řádková

Horácké chalupy a jejich výzdoba
(Moravské noviny, Brno, 1.VIII.1960)

,,Jedete na hory?“
Tuto větu slyšíte na nádraží v Ne-

dvědici tak často, jak jen je možno. 
Na hory – to znamená do Nového 
Města, do Žďáru a do vesnic, roz-
troušených po vysočanských kop-
cích. Do dědinek, kde na návsích 
najdete rybníček, v němž se zhlíží 
hasičské skladiště, malá zvonička 
a kaplička, do dědinek s horácký-
mi dřevěnými chalupami, v jejichž 
oknech kvetou mučenky, do dědi-
nek, které vypadají mezi loukami 
jako lastury v zelených hlubinách. 

V těchto dědinách najdete ještě 
starodávné haltýře, najdete tu cha-
loupky, které pamatují dávné doby, 
o nichž se dnes na Horácku vypra-
vují snad jenom pohádky a objeví-
te tu poslední zbytky krásných ho-
ráckých lomenic.

Výzdoba horáckých chalup se 
soustřeďovala na lomenicích, je-
jichž zbytky i s nápisy a malbami 
najdete ještě v širším okolí Jimra-
mova, v okolí Německého a ně-
kterých zapomenutých dědinkách 
vysoko na kopcích. Bednění lome-
nic má vkusné vzorkování ploch, 

Novoměstská andulka
největší výstava papoušků 

v regionu  3. – 4. října
60 voliér exotických ptáků 

velká expozice klubu chovatelů 
barevných kanárů 

areál ZO ČSCH N. Město, za ná-
dražím ČD, so 8 – 17  ne 8 – 16

MěÚ Nové Město na Moravě zve na přednášku 

Zaostřeno na Barmu 
o situaci v Barmě a o etnické skupině Čjinů
úterý 20. října, 14 hod., zasedací síň MěÚ 

za účasti ředitelky Barmského centra v Praze Sabe A. Soe

Kino
2. pá ve 20 h. 
Coco Chanel
Francie 2009, drama, české titul-
ky, 105 min,  nevhodný do 12 let, 
65 Kč -  Příběh moderní ženy, kte-
rá navždy změnila svět módy, svět 
žen. 
7. st v 17,30 h.
Vzhůru do oblak
USA 2009, animovaná dobrodruž-
ná komedie, český dabing, 102 
min, přístupný, premiéra, 70 Kč - 
Pouť do ztraceného světa se  zvlášt-
ními, exotickými a překvapivými 
postavami je plná humoru, emocí 
a nápaditých příhod.
10. so ve 20 h. 
Hanebný pancharti
USA /Německo 2009, akční-váleč-
ný, české titulky, 149min, nevhod-
ný do 15 let, premiéra, 65 Kč - Dru-
há světová válka  podle Quentina 
Tarantina. Historická realita ustu-
puje lehce brutálnímu vyprávě-
ní jednoho z nejkontroverznějších 
režisérů současnosti. 

14. st ve 20 hodin
G. I. Joe
USA 2009, akční sci-fi thriller, čes-
ký dabing, 118 min, přístupný, pre-
miéra, 65 Kč - Organizace zvaná G. 
I. Joe používá nejvyspělejší techno-
logie a nejprověřenější lidské zdro-
je k boji se zlem. Jedna z klíčových 
scén filmu se odehrává v kulisách 
pražského Starého města.
16. pá ve 20 hodin  
Dobře placená procházka 
Filmový klub, ČR 2009, hudební, 
88 min, přístupný, premiéra, 70 Kč 
- Film Miloše Formana podle slav-
ného divadelního představení Jiří-
ho Šlitra a Jiřího Suchého.

utvořené střídáním prken a liší. Na 
lomenicích najdeme i pěkné a ty-
pické kukly, rovněž zdobené nápi-
sy a ornamenty. 

Střechy starých staveb, i ostat-
ně novějších, jsou vysoké, při vět-
ších budovách lomené, nebo ales-
poň prohnuté. Tyto vysoké střechy 
měly za úkol mírniti tlak sněho-
vých spoust a prohnutím nebo lo-
mením se mělo předcházeti náhlé-
mu klouzání sněhu při oblevách.

Před častými sněhovými závěje-
mi bylo ovšem třeba chrániti hlav-
ně vchod do stavení. Dělo se tak 
zvláštním přístřeškem, zvaným 
barák.

Modernisace však pronikla na 
Horácko rychleji než kamkoliv ji-
nam a s horáckých dědinek stírá 
pomalu, avšak jistě všechen starý 
ráz. Dřevěné chaloupky s malými 
okny jsou nahrazovány pěknými 
zděnými a vzdušnými domky. Mizí 
všechno, co bývalo tak typickým 
pro Horácko a nalézá místo již jen 
v Horáckém museu.                   Jkl.

Mateřské centrum Zvoneček

Klub seniorů

Herna pro děti vždy od 8:30 hodin. 
5. 10.,  9.00 hod. - Výtvarný program - vůně podzimu - Barevné tvoře-
ní inspirované přírodninami. S sebou bavlněnou látku světlé barvy, vede 
Alena Sobotková
12. 10., 9,00 hod. - Veselé cvičení s říkankami, vede p. Chrástová
19. 10., 9, hod. -  Kulinářská dílna - Nové recepty z plodů našich zahrá-
dek. Sladké i slané, vede Kamila Jamborová

Horácká galerie
 Jan Chaloupek, Lucie Olivová – Čínské pohádky (do  28. října) 
 Josef Kremláček – Podezřelá skutečnost (do 8. listopadu)

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Bílý Štít Nové Město na Moravě

zve srdečně občany Nového Města 
a příznivce novoměstského skautingu na:

SLAVNOST  ZNOVUOTEVŘENÍ 
CHATY  MERCEDES

která se uskuteční 10. 10. 2009 14:00 u chaty Mercedes
Připomene  80 let od stavby první dřevěné 

chaty MERCEDES

novoměstskými skauty.   Dojde k setkání pěti  genera-
cí novoměstských skautů a přátel skautingu.  Zahraje 

skupina Barel Rock v původním obsazení.  Chata bude 
otevřena k prohlídce.   Občerstvení zajištěno.

Horácké muzeum
„Lidové stavby na moravském 

Horácku“ - na 12 panelech se se-
známíte prostřednictvím fotogra-
fií, textů i stavebních plánů se za-
jímavou lidovou architekturou 
typickou pro oblast moravského 
Horácka. (do 3. 10.)



3

A tak tě vítám…
Čestmír Zelený

Pomalými krůčky přicházíš,

Podzime,

to jak léto odchází do dočasného 

důchodu

po krásném prožití všech těch 

svých letních rán a vlahých večerů             

neznámou ještě nocí s dlouhými 

vlasy hvězd,

které padaly do knihy osudů   

splněných i nesplněných přání.

A tak tě vítám,

Podzime.

Přicházíš s náručí plnou darů léta,

abys nás oklamal, 

kdo přichází za tebou.

A přesto!

Buď vítán, Podzime.

9. 9. 2009

Mše svatá ke svaté Faustyně 
s požehnáním křížové cesty

Slavkovice 4. října 
  9.00 příležitost ke svátosti smíření 
10.00 Mše sv. /požehnání křížové 

cesty (slouží Mons. Vojtěch 
Cikrle, biskup brněnský) 

14.30 příležitost ke svátosti smíření 
15.00 Adorace 
15.30 KŘÍŽOVÁ CESTA 
16.30 Mše sv. ke svaté Faustyně 

K svobodě je dlouhé putování…
Na sobotu 19. září připravi-

ly farní sbory Horáckého seniorá-
tu Českobratrské církve evange-
lické regionální setkání s bohatým 
programem. Nebylo určeno pouze 
křesťanům evangelického vyznání, 
veřejnost byla vítaná.

Název setkání, které se konalo v 
Novém Městě na Moravě za účas-
ti téměř dvou stovek zájemců, byl 
„Dvacet roků svobody (co nám 
přinesly a k čemu nás vedou)“. Na 
toto téma hovořili dopoledne dva 
hlavní hosté, evangelický farář Vo-
jen Syrovátka a dr. Zdeněk Susa.

Zdeňka Susu je možno veřejnosti 
představit například takto: Učitel, 

evangelický kazatel, lékař, vysoko-
školský pedagog a příslušník dalších 
profesí včetně nakladatele a autora 
v jedné osobě. Jeho nakladatelství se 
vyznačuje tím, že od svého založe-
ní v roce 1994 vydává výhradně ti-
tuly vybírané na základě subjektiv-
ních pocitů a hodnocení, nikoliv na 
základě komerčním. (dle www.net-
servis.cz)

Ve své přednášce konstatoval, že 
vnímá rozčarování, které ve spo-
lečnosti panuje. Na peníze se pře-
počítává úplně vše, tradiční hod-
noty a ideály mizí.

Zdeněk Susa nabádal přítomné, 
aby našli odvahu, překonali zne-
chucení a vstoupili do veřejného 
života, do politiky - do obecních a 
krajských zastupitelstev i výš. Ne-
boť, jak řekl,  posláním křesťanů je 
být „světlem světa a solí země“. So-
lením je myšleno vnášení pravdi-
vosti, poctivosti, solidnosti. Nestačí 
však „solit“ jen sám sebe nebo své 
nejbližší. Vždyť i v jídle je sůl jen v 
menšině, ačkoliv mu dává chuť.

A na případné výmluvy, že na 
politiku není čas, použil příměr 

z Bible – inspirací mu byla Jo-
tamova bajka z knihy Soudců 
o tom, jak si stromy volily krále. 
Oliva, fíkovník a postupně i další 
stromy odmítly být králem, vždyť 
přece mají svá jiná důležitá poslá-
ní. Až trní se přihlásilo, že by to 
vzalo. Trní, které není dobré k ni-
čemu! Když pak z trní vyšlehne 
oheň, spálí olivu, fíkovník i jiné.

Po společném obědě pokra-
čoval program pestrou nabíd-
kou – zájemci mohli podnik-
nout procházku městem, vidět 
dokumentární filmy „Tenkrát“ 
a „Ztracená duše národa – ztrá-
ta víry“ nebo si vyrobit ve výtvar-
né dílně pod širým nebem textil-
ní tašku. 

Odpoledne se hosté znovu sešli 
a v parku před kostelem je čekalo 
originální představení „Bitva u Li-
pan“ v podání brněnského divadla 
Polárka.

Setkání se mohlo uskutečnit také 
díky finanční podpoře města Nové 
Město na Moravě.

E. Jašková
Barevný snímek na poslední straně.

Jiří Brady…

Starostové 
N. Měst Evropy

přijeli 
na pracovní setkání
Více než dvacítka starostů a zá-

stupců Nových Měst Evropy se 
v sobotu 19. září sešla v Novém 
Městě na Moravě. První část dopo-
ledního programu byla ryze pra-
covní. V zasedací síni městského 
úřadu probírali administrativní zá-
ležitosti, zamýšleli se nad připravo-
vanou publikací o všech členských 
Nových Městech, hodnotili minu-
lé setkání v N. Městě na řece Spré-
vě, naše starostka Zdeňka Marko-
vá informativně naznačila, jaké by 
mělo být setkání v červnu 2010 zde 
a jak se připravuje.

Poté se  na celý zbytek dne  vyda-
li autobusem do okolí - prohlédli si 
areál nemocnice, na střelnici u Ski 
si zastříleli a na bramborové pou-
ti v Krátké zase ochutnali dobroty 
z nejvýznamnější vysočinské plo-
diny. Čekal je i  pěší výlet na Blati-
ny a na závěr vyhlídka z Buchtova 
kopce. Program byl pestrý, poča-
sí ideální. Dá se věřit, že až budou 
ve svých městech tlumočit pozvá-
ní na červnové setkání v roce 2010 
v Novém Městě na Moravě, bude 
podloženo vzpomínkami na pří-
jemné chvíle a krásný kraj.         EJ

Barevný snímek na poslední straně.

Jiří  Brady věnoval část svého 
času v N. Městě i novinářům. Spo-
lu se svou nejmladší dcerou Larou, 
která ho doprovází na cestách, od-
povídal na mnoho otázek. Na dět-
ství v N. Městě, na pobyt v Terezí-
ně i Osvětimi, na téměř detektivní 
pátrání Japonky Fumiko Išioka po 
osudech dívky Hany, jejíž kufřík se 
řízením osudu dostal do tokijské-
ho Centra pro studium holokaus-
tu.

Do Nového Města jezdívá zpravi-
dla dvakrát ročně. Vždy se setká-

vá s přáteli a vždy je potěšen, když 
stále znova slýchá, že se jeho rod-
nému domu i po tolika letech říká 
„u Brádů“. I v daleké cizině vzpo-
míná na domov. Rád si vybavu-
je Harusák a jeho okolí, kde kdy-
si s tatínkem lyžoval, vzpomínává 
na školu…

Ale žije přítomností, kterou v po-
slední době z velké části věnuje be-
sedám. Besedám nad knihou Hanin 
kufřík a nyní i nad filmem Svědectví 
Hanina kufříku. Již dříve říkával, že 
prostřednictvím knihy, ve které ka-
nadská spisovatelka Karen Levin 
shrnula dětství Hany Brady a pátrá-

ní po jejím osudu, se jeho sestra sta-
la pomyslnou učitelkou, kterou kdy-
si dávno tak chtěla být. Nyní dodává, 
že  je nadmíru důležité stále a stá-
le vysvětlovat mladým lidem, k ja-
kým hrůzám to vede, když si někdo 
usmyslí vyhladit určitou skupinu 
lidí. Je třeba, aby se mladí lidé po ce-
lém světě učili vzájemné toleranci.

                                      E. Jašková

V sobotu 26. září vystoupil na nádvoří  Horácké galerie v rámci série koncertů „Hudba napříč generacemi“ známý  
Žesťový kvintet ZUŠ Jihlava.
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Vážení spoluobčané, dovolte, 
abych zhodnotil tři roky volebního 
období v Novém Městě na Moravě. 
Stál jsem u zrodu volebního sesku-
pení, které vzešlo z místních čás-
tí okolo Nového Města. Základním 
cílem bylo upozornit na to, že míst-
ní části jsou opomíjeny a situace se 
stávala neúnosnou. Díky volební-
mu výsledku se podařilo vstoupit 
do vedení města a donést na radni-
ci nové nepolitické názory a chlad-
ný rozum. Tím se zajistil kvalitněj-
ší přístup k občanům jak města, tak 
i místních částí. Zlepšila se komuni-
kace mezi občany a vedením měs-
ta. Část představ, které jsme voli-
čům slíbili, se určitě podařilo splnit. 
Základní problém bylo financová-
ní místních částí. Schválení rozpoč-
tu na rok 2009 přineslo samostatné 
rozpočty pro jednotlivé místní čás-
ti. Tímto krokem se posílila úloha 
osadních výborů a mohou o finan-
cování v jednotlivých obcích roz-
hodovat sami. Došlo k vyřešení 
dlouhodobých a tolik kritizovaných 
problémů s lesy, které patří Nové-
mu Městu. Další z kladů, který při-
nesl obcím jejich volební úspěch, 
je práce spoluobčanů ve výborech 

a komisích, které zřizuje rada měs-
ta. Pracují ve výborech finančním, 
kontrolním a jinde. Vím, že se nedá 
jen chválit. Jsou určité věci, které 
se plnit nedaří. Krize, která zasáhla 
ekonomiku, se určitě odrazí i v hos-
podaření v našem městě. Je třeba 
pracovat tak, aby finanční prostřed-
ky, které jsou k dispozici, byly řád-
ně využívány. To záleží jak  na vole-
ných orgánech, tak i na práci celého 
úřadu. Je třeba, aby se dařilo získat 
co nejvíce peněz z dotačních pro-
gramů a Evropské unie.

V druhé části mého článku chci 
představit obec Petrovice, kde 
v tomto volebním období vykoná-
vám funkci předsedy osadního vý-
boru. V naší obci žije přes 200 oby-
vatel. Obec byla založena před 611 
lety. V minulém roce jsme oslavili 
110. výročí založení sboru dobro-
volných hasičů a uspořádali první 
sraz rodáků. Před oslavami do-
šlo k úpravě veřejných ploch, byla 
vysázena nová zeleň. Také došlo 
k úpravám v KD, kde bylo oprave-
no celé sociální zařízení. V letoš-
ním roce bude vypracována pro-
jektová dokumentace na kanalizaci 
obce. Také se pokročilo v přípra-

vách na výstavbu rodinných dom-
ků, což by mělo do budoucna za-
jistit další růst a rozvoj Petrovic. 
Nemalé starosti nám dělají míst-
ní komunikace, je třeba postupo-
vat v souladu s kanalizací. V příš-
tím roce bychom chtěli opravit část 
hráze dolního rybníka i s přilehlou 
komunikací. V naší obci pracují 
dvě zájmové organizace. Sportovní 
klub a sbor dobrovolných hasičů. 
Starají se o kulturní život v obci. 
Pravidelně pořádají lyžařské zá-
vody, maškarní ostatkový průvod, 
dětské dny a jiné aktivity. Vrcho-
lem sportovního klubu bývá v srp-
nu turnaj v malé kopané v areálu 
lesnického učiliště, kde se každo-
ročně schází mužstva z dalekého 
okolí. Chci využít této příležitos-
ti a poděkovat občanům Petrovic, 
kteří se jakýmkoli způsobem stara-
jí o vzhled obce. Bez jejich pomoci 
by nikdy naše vesnice nevypadala 
tak, jak v současnosti vypadá. Zá-
věrem chci popřát občanům Nové-
ho Města na Moravě pevné zdraví, 
moudrou radnici a spokojený ži-
vot v našem městě.

Vlastimil Lukeš, předseda 
osadního výboru Petrovice

Názory z místních částí N. Města: Jak se žije v Petrovicích

Provozní informace 
Městského úřadu 

Městský úřad Nové Město na 
Moravě informuje fyzické a práv-
nické osoby o tom, že v pátek dne 
30. 10. 2009 bude z provozních dů-
vodů částečně omezen provoz na 
MěÚ Nové Město na Moravě. Toto 
omezení bude spočívat v nižším 
počtu pracovníků na některých 
agendách a pracovištích MěÚ. 

dle informací tajemníka MěÚ

Předpokládá se, že most na silnici I/19 přes Bezděčku bude s jistým omezením pro dopravu otevřen od 19. října.

Veřejná služba 
funguje od srpna
S účinností od 1. 1. 2009 umožňu-

je novela zákona č.111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi, obcím za-
vedení institutu tzv. veřejné služ-
by. Jedná se o možnost obce vyu-
žít občany setrvávající dlouhodobě 
na sociálních dávkách z důvodu 
nezaměstnanosti ke zlepšování ži-
votního prostředí v obci bez náro-
ku na odměnu. Město Nové Město 
na Moravě se rozhodlo, na zákla-
dě usnesení rady města ze dne 29. 
6. 2009, využít institutu veřejné 
služby od druhé poloviny tohoto 
roku. Výkon veřejné služby byl za-
hájen v měsíci srpnu a organizu-
jí ji pro město TS služby s.r.o.. Ve-
řejnou službu vykonávají pro město 
bezplatně prozatím 2 osoby. V prů-
běhu srpna byl prostřednictvím ve-
řejné služby proveden úklid lesa po 
těžbě u Hotelu Ski a v měsíci září a 
říjnu se počítá s úklidem, hrabáním 
spadaného listí a zametáním hřbi-
tovů, parků a veřejných chodní-
ků. V zimních měsících pak budou 
pracovníci pomáhat s úklidem sně-
hu na chodnících a přechodech pro 
chodce. Pracovníci vykonávající ve-
řejnou službu také budou v nejbliž-
ších dnech vybaveni barevnými  re-
flexními vestami z důvodu odlišení 
od kmenových pracovníků TS slu-
žeb s.r.o. či veřejně prospěšných 
pracovníků města. V souvislosti s 
nárůstem objemu práce se počítá 
s rozšířením veřejné služby o dal-
ší pracovníky, kteří tak pomohou s 
úklidem našeho města a zároveň si 
utuží své pracovní návyky.

Mgr. Petr Švanda
vedoucí odboru SVZ

Další borovička uschla
Smutný je pohled na krajní boro-

vičku na Vratislavově náměstí. Na 
jaře zasazená a uschlá. A na stejném 
místě již druhá, které se zakořenit 
nepodařilo. 

Pracovník odboru ISM Ing. Bohu-
mil Dostál situaci komentuje:

Firma Starkl uznala i tuto rekla-
maci a počátkem října si pojede-
me vybrat novou. Je to divné, že se 
na tomto místě borovičkám neda-
ří, ale pokusíme se udělat vše pro to, 
aby se tentokrát ujala. Sázet bychom 
ji chtěli bezprostředně po převozu, 
zeminu vyměníme a dokonce místo 
prohlédne i proutkař s virgulí a bude 
hledat případné patogenní zóny.  EJ

Uzavírka silnice III/35314
ulice Žďárská v Novém Městě na Moravě

V období od 1. 10. 2009 do 15. 10. 
2009 bude uzavřena ulice Žďárská v 
Novém Městě na Moravě, v úseku: 
od tratě ČD u nemocnice po nově 
opravený povrch vozovky na ulici 
Žďárská (po č.p. 39). 

Důvodem uzavírky je oprava vo-
zovky. Objízdná trasa vede od au-
tobusové zastávky u nemocnice v 
Novém Městě na Moravě  na silni-

ci I/19, dále přes Slavkovice a Petro-
vice do Nového Města na Moravě a 
opačně. 

Vozidlům záchranného integro-
vaného systému, imobilním pacien-
tům a vozidlům pečovatelské služby 
bude dle pokynů pracovníků stavby 
umožněn průjezd uzavírkou.

 Z lokality „Betlém“ a  sídliště pod 
nemocnicí bude se zvýšenou opatr-

ností, po úpravě dopravního značení, 
umožněn výjezd přes ulici Purkyňo-
va na silnici III/35314 na ulici Vla-
chovická a dále po objízdné trase. 

dle informací 
odboru dopravy MěÚ



Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Novým Městem na Moravě

VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
vlněných dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)

obuv – pouze nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
znečištěný a vlhký textil

počítače, ledničky, televize a jiné elektrospotřebiče, 
(nebezpečný odpad)

nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky

Sbírka se uskuteční v Novém Městě na Moravě
ve dnech: 8. - 9. října 2009, v čase: od 10,00 – 18,00 hod., místo: No-

voměstská teplárenská a.s. – kotelna na ulici Hornická   
(odbočka z Masarykovy ulice naproti kinu) Věci prosíme zabalené do 

igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace podá  MěÚ Nové Město na 
Moravě na tel.č. 566 650 240 nebo dispečink Diakonie Broumov  na 

tel.č. 224 316 800, 224 317 203 (fax).

Starší dětské oblečení a sportovní potřeby, pro které už  v rodině není vyu-
žití, je možno za přiměřenou cenu nabídnout dál  prostřednictvím bazárků. 
DDM Klubíčko je v budově Na Výhledech  pořádá pravidelně, na jaře a na 
podzim. Ten poslední se konal ve dnech 22. a 23. října.

Svozy odpadů na místních částech a v Novém Městě na Moravě
• Svoz bioodpadu
V  jednotlivých místních částech N. Města proběhne  dne 15. října 2009 od 
15,15 do 18,45 hodin mobilní svoz bioodpadu rostlinného původu. Svozo-
vý řád v jednotlivých místních částech předají občanům předsedové osadních 
výborů.
Bioodpad je  odpad, který by neměl  být pro svoji využitelnost ukládán do kla-
sických nádob na zbytkový odpad. Město Nové Město na Moravě od konce roku 
2007 postupně zavádí systém domovního kompostování. Kdo má na svém po-
zemku vlastní kompost, nemusí mít obavu. Nechceme nahradit funkční kom-
postování přímo na zahradě. Zapojit se do svozu bioodpadu je zcela dobrovolné 
a je cílené pro ty, kteří bioodpad produkují, ale větší množství nezpracují.  
Co je bioodpad? Bioodpad se skládá z kompostovatelného odpadu ze zahrad 
a údržby zeleně (listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, spadané ovoce), bio-
odpadu z domácností (zbytky ovoce a zeleniny, čajové pytlíky a kávová sedlina, 
skořápky od vajec, piliny, hobliny, popel ze dřeva) a tzv. gastroodpadu (zbytky 
jídel a potravin). Svážen bude pouze kompostovatelný odpad ze zahrad! Cí-
lem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, ze-
lenina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto 
odpadu na skládky. Vytříděný kompostovatelný odpad bude prozatímně odvá-
žen na kompostárnu do Henčova, kde bude tento materiál zpracován na kva-
litní kompost.
Tento svoz se týká pouze místních částí.  Po jeho  vyhodnocení  budeme uvažo-
vat o podobném svozu i v N. Městě.

• Mobilní svozy
V  jednotlivých místních částech proběhne  dne 16. října 2009 od 15,15 do 
18,45 hodin mobilní svoz nebezpečných a objemných složek komunálního 
odpadu a vyřazeného elektrozařízení. Svozový řád v jednotlivých místních 
částech předají občanům předsedové osadních výborů.
Jedná se o odpad, který nesmí být pro svoji objemnost nebo nebezpečnost uklá-
dán do klasických nádob na zbytkový odpad tj. kovové nebo plastové popelni-
cové nádoby o objemu 110 nebo 120 l. Zbytkový odpad je takový odpad, který 
vznikne v domácnosti po vytřídění jednotlivých složek komunálního odpadu tj. 
recyklovatelné složky jsou ukládány do 1 100 l plastových kontejnerů o obje-
mu 1100 l  (papír – modrá barva, sklo směsné a barevné – zelená barva, sklo bílé 
– zelená barva s bílým víkem, plasty a nápojové kartony  – žlutá barva), nebez-
pečné a objemné složky komunálního odpadu zářivky a ostatní odpad s obsa-
hem rtuti kovové, plastové a skleněné nádoby znečištěné škodlivinami  např. od 
olejů, barev, ředidel, textilní materiál znečištěný škodlivinami např. staré had-
ry znečištěné barvou, olejem, olověné baterie – akumulátory; odebírají se mo-
tocyklové, automobilové, nákladní, traktorové, kovové předměty, obaly z kovů 
neznečištěné škodlivinami, televizory, počítače, notebooky, elektrické a plynové 

sporáky, trouby, mikrovlnné trouby lednice, mrazáky , starý nábytek, lino, ko-
berce a jiný objemný odpad, …
Svoz budou provádět pracovníci TS služeb s.r.o. Nové Město na Moravě společ-
ně se zástupcem města a osadního výboru. Svoz je prováděn v souladu  se systé-
mem nakládání s komunálním odpadem stanoveným Městem Novým Městem 
na Moravě obecně závaznou vyhláškou č.1/2007 a v návaznosti na vyhlášku č1/
2008 o místním poplatku. Stanoviště svozu je stanoveno svozovým řádem mo-
bilního sběru. Informace budou před svozem vyhlášeny  místním rozhlasem 
a vyvěšeny na úředních deskách. Je nutné, abyste se s odpadem, který chcete li-
kvidovat, dostavili na stanoviště v určenou dobu, po odjezdu svozového vozidla 
nesmí být odpad ukládán na volné prostranství.
POZOR!!! Odpad předávaný obsluze mobilního svozu a sběrného-recyklač-
ního dvora je povinen obsluze předat původce odpadu a prokázat se průka-
zem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Od jiné 
osoby nebude odpad obsluhou odebrán!!!  Odpad bude občany předáván 
postupně z důvodu vedení evidence odpadů!!!

• Železná sobota
TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě budou dne 17. října 2009 v Novém Měs-
tě na Moravě svážet čistý železný odpad zbavený veškerých neželezných sou-
částí a příměsí, neznečištěný škodlivinami (tj. např. plechovky od barev, ředidel 
apod., které patří na Recyklační dvůr).
!!! NEBUDOU !!! sváženy – lednice, mrazáky. televize, apod., dále nebude 
sváženo vyřazené elektrozařízení.  Žádáme občany, aby je na svozová místa 
neukládali, k jejich likvidaci slouží Recyklační dvůr v areálu TS služeb s.r.o. 
Nové Město na Moravě!
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny odpad 
vyprodukovaný při své podnikatelské činnosti likvidovat samy, tato povinnost 
jim je dána zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tzn., že jsou povinny likvido-
vat odpad na své vlastní náklady a tato služba pro ně není určena.
Svoz bude řešen následujícím způsobem:
Veškerý výše uvedený odpad, kterého se chtějí občané touto cestou zbavit, bude 
umístěn  na sběrná místa nejpozději do 8,00 hodin dne 17. 10. 2009.
Sběrná místa, lokality 
1. Sídliště  - Sběrná místa odpadu v těchto lokalitách budou umístěna u stávají-
cích stánků na popelnicové nádoby určené na zbytkový komunální odpad.
2. Vilová zástavba a rodinné domky Sběrná místa odpadu v těchto lokalitách 
nebudou řešena centrálními sběrnými místy tak, jako v případě sídlištní zástav-
by, ale odpad bude umístěn na vjezdu na soukromý pozemek vedle místních 
komunikací.
3. Náměstí a jeho nejbližší okolí - v těchto lokalitách umístí občané odpad u 
vjezdu do domu tak, aby na komunikacích pro pěší byl zajištěn průchod v mi-
nimální šíři 1 m.
4. Společné garáže - v těchto lokalitách bude svoz řešen 1 sběrným místem ved-
le příjezdové komunikace. Na toto sběrné místo umístí vlastníci garáží svůj od-
pad.
Svoz bude proveden v průběhu dne. Žádáme občany města o zodpovědný pří-
stup k této službě. Po odjezdu vozidla nesmí být odpad na sběrná místa umisťo-
ván!                                                    Marcela Kratochvílová, referent odboru ISM
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Týden sociálních služeb a Dny otevřených dveří v organizacích poskytujících sociální péči

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb. 
Sociální služby se v jakékoli podobě dotkly životů každého z nás. Sociál-
ní služby jsou poskytované seniorům, osobám se zdravotním postižením, 
osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, aj.

V České republice je registrováno více než 3000 sociálních služeb, dese-
titisíce zaměstnanců, statisíce uživatelů. 

Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti sociál-
ních služeb, tento proces dále pokračuje. Chceme široké české veřejnosti 
ukázat, že sociální služby v České republice jsou kvalitní, sociální služby v 
České republice pomáhají statisícům lidí, sociální služby v České republi-
ce zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost. (www.tyden-socialnich-
-sluzeb.cz)

Vysočina slaví
Světový den hospice 

a paliativní léčby
9. 10. 2009

V Městském divadle 
ve Žďáru nad Sázavou

Program:
14:00 – 17:30   foyer divadla

Informační odpoledne  zúčastně-
ných poskytovatelů domácí hospi-
cové a paliativní páče na Vysočině

(vstup volný)
• • •

17:30 – hlavní program: 
prezentace poskytovatelů 
pozdravy hostů * koncert:

Karel Kahovec
a skupina George & Beatovens

(vstupné  200 Kč)
Výtěžkem konceru bude

 financována činnost 
Nadačního fondu DIEN

www.nadacedien.eu

Den otevřených dvěří 
v novoměstském Domě s pečovatelskou službou – 7. října. 
Prohlídky a besedy se zaměstnanci začínají v 10,00 ve 14,30 a v 16,00 ho-
din. (více informací v minulém čísle Novoměstska)

V rámci týdne sociálních služeb, které vyhlásilo MPSV, se Centrum pro 
zdravotně postižené ve Žďáře nad Sázavou připojuje, a to prezentací soci-
álního poradenství a půjčovny kompenzačních pomůcek.

Zveme Vás na Den otevřených dveří, 
který se uskuteční  7. října od 9.00 do 17.00 hod.

CZP najdete v budově Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1, 
Žďár n.S. Naše kancelář sídlí v 6. patře. V budově jsou dva výtahy. Vstup 
do budovy je přístupný pro vozíčkáře. (více informací v minulém čísle 
Novoměstska)

Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
Občanská poradna Nové Město na Moravě, 

člen Asociace občanských poraden ČR
vás zve na 

Den otevřených dveří
 ve středu 14. 10. 2009,  od 9.00 do 16.00 hod.

Kontaktní údaje: 
Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě

www.sdruzeninovemesto.cz e-mail: ob.poradna@centrum.cz
tel: 566 616 121, mob: 731 487 284

Slovo ministra
Kultura národa se pozná pod-

le toho, jak se chová ke svým zne-
výhodněným“, tak se dá vyjádřit 
postoj ministerstva práce a soci-
álních věcí k sociálním službám, i 
můj osobní. Proto jsem velmi rád, 
že resort, který v současné době ří-
dím, spolu s Asociací poskytova-
telů sociálních služeb České re-
publiky pořádá Týden sociálních 
služeb.

Jde o akci, která se v České repub-
lice koná vůbec poprvé, a to od 5. 
do 11. října letošního roku. Během 
ní se pracoviště sociálních služeb 
na různých místech České repub-
liky otevřou pro veřejnost a lidé 
se budou moci osobně seznámit 
s tím, co sociální služby nabíze-
jí. Budou se moci sami přesvědčit 
o kvalitě sociálních služeb a faktu, 
že se daná oblast dotýká každého z 
nás a že tyto služby pomáhají stati-
sícům obyvatel zachovávat lidskou 
důstojnost a soběstačnost. Prá-
vě s tímto cílem Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí České repub-
liky Týden sociálních služeb spolu 
s Asociací poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR vyhlašují. Podmín-
ky k zajištění péče přitom resort 
podporuje jednak prostřednic-
tvím sociální dávky – příspěvku 
na péči a samozřejmě také dotace-
mi na poskytování sociálních slu-
žeb. Každoročně tak stát na zajiště-
ní sociálních služeb a zajištění péče 
blízkými osobami přispívá desítka-
mi miliard korun. Tato oblast při-
tom není jen o penězích, zákonech 
a standardech. Často je důležitý 
obyčejný lidský přístup, odhodlá-
ní, nasazení a pomyslná podaná 
ruka. Žádný vyspělý stát totiž ne-
smí dopustit, aby se znevýhodnění 
lidé ocitli na okraji společnosti.

JUDr. Petr Šimerka, 
ministr práce a sociálních věcí

(dle www.tyden-socialnich-sluzeb.
cz, kráceno)

Hospicové hnutí – Vysočina o.s. zve na Den otevřených dveří
Hospic – slovo, které už v součas-

nosti nikoho nepřekvapí, ale záro-
veň málokdo dokáže přesně vyložit 
jeho význam. Pro snadnější pocho-
pení je možná lepší vyjít nejdříve z 
pojmu hospicová péče. To je péče, 
která je poskytována pacientům v 
terminální fázi jejich onemocně-
ní. A tato péče, odborně nazýva-
ná paliativní, může být poskytová-

na v sociálním zařízení anebo jako 
domácí hospicová péče. V prvním 
případě se dostáváme zpět ke slo-
vu hospic. To je právě ono zmíně-
né zařízení, v němž nemocní lidé 
tráví poslední dny svého života. Ta-
kovýchto „kamenných“ hospiců je v 
ČR zatím 13, kraj Vysočina je jeden 
z mála, který jej ještě nemá. Přesto 
je zde samozřejmě paliativní péče 
poskytována, ale převážně druhou 
zmíněnou formou, tzv. domácí hos-
picovou péčí. Při ní pacient zůstává 
doma, mezi svými blízkými v dů-
věrně známém prostředí. Neobejde 
se však přitom bez odborných zdra-
votnických a sociálních služeb a ty 
jsou jemu a jeho rodině poskyto-
vány akreditovanými poskytovateli 
zmíněných služeb. Jedním z těchto 
poskytovatelů je Hospicové hnutí – 
Vysočina, o.s. 

Toto sdružení vzniklo před dese-
ti lety a bylo první v našem regio-
nu, které tyto služby začalo posky-
tovat. Není to však služba jediná. 
Kromě ní jsou to ještě tři další pro-
gramy. Poradna Alej nabízí pomoc 
lidem, kteří se vlivem své nemoci 
nebo nemoci či úmrtí svého blízké-
ho ocitli v těžké životní situaci. Ji-
nou formou poskytování hospico-
vé péče je rodinný pokoj v LDN 
Buchtův kopec. V něm je pacient v 
odborné péči lékaře a zdravotnické-
ho personálu  a je zde i jedno lůž-
ko, určené pro rodinné příslušníky 

nemocného, kteří s ním tak nepře-
tržitě mohou trávit jeho zbývající 
čas. Poslední čtvrtou službou je náš 
dobrovolnický program, v rámci 
něhož  dobrovolníci navštěvují kli-
enty v Léčebně pro dlouhodobě ne-
mocné na Buchtově kopci, v Do-
mově pro seniory na Mitrově a v 
Domu klidného stáří ve Žďáře nad 
Sázavou. Tímto jsou stručně popsá-
ny aktivity střediska hospicové péče 
v Novém Městě na Moravě. V rám-
ci Hospicového hnutí – Vysočina, 
o.s. pracuje od loňska i středisko v 
Jihlavě. To vedle domácí hospicové 
péče a dobrovolnického programu 
poskytuje i službu tzv. denního sta-
cionáře pro onkologické pacienty.

Jako každý rok, i letos je vyhlášen 
Světový den hospiců, který tento-
krát připadá na sobotu 10. 10.2009. 
Vyvrcholí tím Týden sociálních slu-
žeb, z programu kterého bych Vás 
rád pozval na dvě významné akce 
(viz pozvánky níže).

Ve středu 7. 10. se obě naše stře-
diska připojují k akci Den otevře-
ných dveří poskytovatelů sociální 
péče. Při vaší eventuální návštěvě se 
můžete zeptat na všechno, co vás z 
naší práce zajímá. 

V pátek 9. 10. pak ve žďárském di-
vadle slaví Vysočina Světový den 
hospiců a paliativní péče. Na obě 
akce Vás i s mými kolegy srdečně 
zveme.

Petr Havlíček, ředitel sdružení

Hospicové hnutí
 Vysočina, o.s.

Vás zve na

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve   Středisku hospicové péče
Nové Město na Moravě

Žďárská 610, 
Nové Město na Moravě

(1. patro v budově lékárny 
pod nemocnicí)

středa  7. října, od 13 do 18 
hodin

Program:
• Prohlídka prostor a sezná-

mení s poskytováním domácí 
hospicové péče

• Ukázka zdravotních pomů-
cek potřebných pro domácí 

hospicovou péči
• Rozhovory s pracovní-

ky Střediska a představite-
li Hospicového hnutí – Vyso-

čina, o.s.

Den otevřených dveří se 
uskutečňuje v rámci Světové-
ho dne hospiců a týdne po-

skytovatelů sociálních služeb.
http://hhv.nmnm.cz
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Historie domu čp. 194 na Malé ulici

Dům na Malé ulici, ve kterém dnes 
mají skauti svoji klubovnu, začal 
psát svou historii na sklonku 18. sto-
letí.  Až do té doby tu byla zahrada 
patřící k domu, který je dnes ozna-
čen číslem popisným 195. V roce 
1795 byl majitelem tohoto domu 
Tomáš Toms a právě od něj kou-
pil kus zahrady Josef Šob pro svého 
syna France, aby si zde postavil do-
mek („kus místa na zahradě za svým 
domem hned vedle vejvoza zhůru při 
vornej zahradě“). „Stavební parcela“ 
o výměře 5,5 sáhu rakouské míry na 
šířku a 8 sáhů na délku byla oceně-
na na 120 zlatých (sáh = 1,9 metrů). 
Josef Šob se musel v kupní smlouvě 
zavázat, že nebude chovat dobytek 
ke škodě prodávajícího, navíc mu 
vznikla povinnost každý rok platit 
do obecní kasy 1 zlatý a 10 krejcarů. 
Dům však hned postaven nebyl.

Z dalšího zápisu v městské grun-
tovní knize se totiž dovídáme, že 
Franc Šob s povolením svého otce 
prodal 2. února 1798 stavební mís-
to Josefu Melicharovi za 130 zlatých. 
Nový majitel už se stavbou neotá-
lel, nechal si vypracovat plány nové-
ho domu a 14. dubna 1798 se obrátil 
na novoměstský magistrát s žádos-
tí o povolení stavby. Žádosti bylo po 
souhlasu budoucích sousedů se stav-
bou vyhověno již 20. dubna. Může-
me tedy předpokládat, že dům byl 
postaven ještě v roce 1798. Josef Me-
lichar si k němu navíc na konci roku 
1799 přikoupil od svého souseda To-
máše Tomse kus místa pro zahrád-
ku za 20 zlatých. Domu bylo přiděle-
no číslo popisné 291, číslo 194 získal 
až při novém číslování domů v roce 
1813.

Josef Melichar si svého nové-
ho domu mnoho neužil, již 30. lis-
topadu 1802 totiž zemřel.  Dva dny 
před svou smrtí si nechal sepsat zá-
věť. (Sám patrně psát neuměl, pro-
tože u jeho jména figurují pouze tři 
křížky): „Kdyžbych sobě jistotu smrti 
a pomíjejícnost všech věcí zemských v 
mysli své dobře rozvážil a to také jis-
totně vím, že hodina smrti jest nejistá, 
tedy sem sobě při ubývání síly těla své-
ho sice, však ale při zdravém rozumě, 
umínil následující poslední poříze-
ní učiniti pro vyhnutí všem svárům a 
různicem, kteréžby se po mém skoná-
ní strhnouti mohly.“ V poslední vůli si 
přál, aby byl pohřben jako evangelík. 
Svůj majetek pak odkázal svému tří-
letému synovi Josefovi, kterého však 
měla až do jeho dospělosti zastupo-
vat matka Anna, rozená Zelená. Ma-
jetek tvořil především „z kamene v 
nově vystavěný domek“ s malým 
dvorkem a zahrádkou odhadnutý 
na 400 zlatých. V odkazu Josef Me-
lichar nezapomněl ani na svou jede-

náctiletou dceru Josefku (zemřela 1. 
března 1819 jako svobodná v domě 
čp. 194) a matku, které mělo být do-
přáno dožít v jeho domě. Josef Me-
lichar byl ševcovským mistrem, a 
proto v závěti nechybí ani ocenění 
„rozličných kůží“. Mistrovské právo 
potom přešlo na jeho vdovu, i když 
ta samozřejmě sama řemeslo nepro-
vozovala. Ševcovský verpánek se stal 
osudem i synu Josefovi, který byl v 
ševcovském cechu v roce 1818 při-
jat za mistra.

Josef Melichar ml. dosáhl dospě-
losti dle tehdejších zvyklostí dovr-
šením jedenadvacátého roku, tedy 
v roce 1821. A proto mu byl také v 
tomto roce připsán do vlastnictví 
domek čp. 194. Ten však nepodržel 
dlouho, neboť ho už na začátku roku 
1824 prodal Filipu Zelenému za 600 
zlatých. Ani v jeho rukou dlouho ne-
zůstal, protože ho v roce 1829 pro-
dal Franci Řehořovi z Nové Vsi za 
500 zlatých. Franc Řehoř byl maji-
telem domu až do své smrti 24. led-
na 1845. Skonal ve věku 51 let na tu-
berkulózu. Dům zdědil nezletilý syn 
Jan (*1833), jehož až do jeho zleti-
losti zastupovala matka Anna, roze-
ná Kabelková.

Jan, jak už to v tomto domě bylo 
zvykem, byl ševcem. Hledal však 
patrně jistější příjem, protože vět-
šinu svého aktivního života zastá-
val místo úředního sluhy u okresní-
ho hejtmanství. Z Janových četných 
sourozenců zmiňme alespoň mlad-
šího bratra Josefa (1835–1922), který 
stejně jako jeho bratr zanechal šev-
covského řemesla a vydal se na uči-
telskou dráhu. Býval výpomocným 
učitelem v Nové Vsi, později učil ve 
Štěpánově, kde byl také varhaníkem. 
A v jeho stopách šel i syn Josef, který 
se stal také učitelem.  Konečně i syn 
Jana Řehoře, majitele domku čp. 194, 
též Jan (1867–1936) se stal učitelem 
(byl mimo jiné řídícím učitelem v 
Zubří). Jan Řehoř st. byl ženatý s Ka-
teřinou Bartošovou z Horní Bobro-
vé.  Z tohoto manželství se kromě již 
zmíněného syna Jana narodila i dce-
ra Marie (1863–1929). Její muž, Jiří 
Kubík, také prošel pozoruhodnou 
proměnou povolání. Vyučil se totiž 
tkalcem, brzy ale vstoupil do služeb 
novoměstských právníků. Nejprve 
byl písařem v kanceláři advokáta Va-
leriána Kallába, poté solicitérem no-
táře Jana Starého. Po založení obec-
ní spořitelny zakotvil právě zde, na 
postu účetního.

Při líčení profesní kariéry členů 
rodiny Jana Řehoře nesmíme zapo-
menout ani na jeho manželku Ka-
teřinu, která zprvu přispívala do jis-
tě skromného rodinného rozpočtu 
jako švadlena, ale od 70. let 19. století 

již v Novém Městě působila jako po-
rodní bába. Určitý příjem plynul do 
rodinné kasy i z pronájmu. Ačkoliv 
domek čp. 194 nebyl příliš prostor-
ný, často míval kromě rodiny Řeho-
řových i další obyvatele. Tak např. v 
roce 1869 tu žila rodina Josefa Lojky 
ze Škrdlovic, v roce 1880 pro změnu 
rodina Karla Smejkala a v roce 1890 
tu při sčítání obyvatel sčítací komi-
sař zapsal dva dvanáctileté chlapce 
„na stravu“.

Jan Řehoř zůstal majitelem domu 
čp. 194 více než 60 let, až do své smr-
ti v roce 1906. Po jeho smrti dům 
připadl dceři Marii, provdané Ku-
bíkové. Ta však spolu s manželem 
vlastnila i dům čp. 160 stojící na pro-
tilehlé straně Malé ulice, proto se ne-
stěhovala a v domku čp. 194 nadále 
žila pouze matka Kateřina. Sama tu 
však dlouho nezůstala, protože Ma-
rie ještě před první světovou válkou 
dům čp. 160 prodala řezníku Pro-
cházkovi a nastěhovala se i s rodi-
nou do domu čp. 194. Marie Kubí-
ková ukončila svou pozemskou pouť 
v roce 1929, devět let po své matce 

Kateřině. Dům čp. 194 nadále obý-
val její muž Jiří, ale vlastnictví přešlo 
rovným dílem na jejich děti – Jiří-
ho, učitele v Brně, a Marii, toho času 
také v Brně, choť okresního školní-
ho inspektora a vzdělavatele Čes-
koslovenské obce sokolské Antoní-
na Krejčího (1884–1955), rodáka ze 
Štěpánova, autora publikací se so-
kolskou tematikou.

V roce 1960 pak domek čp. 194 
koupili manželé Alois a Alberti-
na Pohankovi, kteří ho v roce 1979 
prodali Městskému národnímu vý-
boru v Novém Městě na Mora-
vě. Dům nebyl od roku 1975 trvale 
obýván. Využíván byl pouze sklep 
k uskladnění jablek a brambor. Své 
využití našel až po roce 1989, kdy 
byla obnovena skautská organiza-
ce Junák. Skautům byl nejprve na 
počátku 90. let 20. století pronajat 
a v roce 1994 darován. Skauti dům 
opravili a mají zde od těch dob svou 
klubovnu.

Na základě archivních dokumentů 
a informací pana Jiřího Janečka-Šeri-
fa zpracoval Vít Křesadlo

Plán domu z roku 1798 (Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou).
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Z Mistrovství světa v NORDIC WALKING 
jsme přivezli zlato a stříbro

Ve dnech 11.- 13. září 2009 se 
konalo v regionu Klopeiner See v 
jižních Korutanech ve spoluprá-
ci s rakouskou asociací Nordic 
Walking druhé Mistrovství světa 

v Nordic Walkingu. Tento popu-
lární sport, pocházející z Finska, 
se poprvé prezentoval v kategorii 
„Cross Country“ a „Nordic Hill 
Walking“. Poloha v blízkosti hra-

nic se Slovinskem a Itálií dělá z 
regionu Klopeiner See – Jižní Ko-
rutany základnu pro objevování 
přírody.

Soutěžilo se v kategoriích „pro-
fi“ (certifikovaní příznivci Nor-
dic walkingu) a „necertifikovaní“. 
Mezi zúčastněnými zeměmi pře-
važovali Rakušané, Němci, Poláci, 
z  Česka jsme byli celkem tři.

Tohoto šampionátu se zúčastni-
la rodačka z Nového Města na Mo-
ravě Eva Hrabincová, která na trati 
22 km získala titul mistryně světa 
ve své kategorii s časem 2:23. Dal-
ší člen české výpravy Miroslav Bě-
tík z Pozlovic u Luhačovic s časem 
2:16 si přivezl stříbro. Přestože byly 
pocity při startu mezi 180 účastní-
ky dosti smíšené, odhodlání bo-
jovat se zvyšovalo a dle lehce po-
změněného motta: „Není důležité 
zvítězit, ale vyhrát…“ jsme k tomu 
přistoupili. „Teprve až zazněla čes-
ká hymna, jsem uvěřila…“ 

Eva Hrabincová

GOHIRAL 1785 - PODOLÍ 2009 
Přátelé, kamarádi, poslyšte, jak 

bylo letos na PODOLÍ. 
Pokaždé se snažím nechat si časo-

vý odstup mezi táborem a psaním  
článečku. Říkám si, že pak budu 
schopen se na věci dívat s nadhle-
dem a bez emocí. Těžko říct, jestli 
se to daří. Asi ne docela. Vždyť jak 
se dívat bez emocí na táboření na 
místě, kam už jezdím tolik let a rok 
co rok se tam toho odehrává tolik... 

Pokud se neubráním, bude to 
způsobeno pouze tím, že mi Po-
dolí a táboření přirostlo k srdci a 
těší mě. 

Je to vůbec možné? Celý tábor 
bylo slunečno!  Letos před námi 
na tábořišti nikdo nebyl, a tak nás 
čekalo  kompletní stavění i sekání 
louky. Bylo to náročné, ale dobré 
dílo se podařilo a tábor stál včas. 
To by jeden neřekl, co materiálu se 
musí převozit a zprovoznit! 

Sólo paprsek mě pošimral dírou 
v celtě a ohlásil neděli a také po-
slední hodiny na dodělávky. Po 
obědě už se sem vřítí horda ma-
lých, některých vlastně i docela 
velkých nájezdníků, co během mi-
nuty obsadí tábor. Autobus zavr-
čel na příjezdové cestě a táborníci 
už se vyloďují i se svými neuvěři-
telně velkými zavazadly, ve kterých 
je zaručeně spousta sladkostí a kde 
zaručeně chybí pláštěnka nebo ho-
linky. Ještě drobné přesuny v oddí-
lech, aby mohli být kamarádi při 
sobě, a pak už se můžeme vrhnout 
do her, soutěží a bláznivin, co si 
vedoucí vymysleli. 

Všichni jsme se po rozběhnutí 
oddílových her věnovali ještě pří-
pravě na tradiční den soupeření s 
naším spřáteleným táborem Ma-
racaibem, které jsme letos pojali 
v čertovském stylu, a tak se po tá-
boře v době příprav motalo nesku-
tečné množství malých čertů...no 
prostě to bylo peklo. Blížila se ho-
dina, kdy se na pahorku měli ob-
jevit naši soupeři a my si nechtěli 
nechat ujít přivítání bojovým po-
křikem. Z modřínu z nástupiště la-
novky s výhledem z výšky nejmíň 
10metrů hlídal přístupové cesty 
čert albín, který nás včas upozor-
nil a poté, co Maracaibo dozpíva-
lo svoji stejnojmennou bojovou 
píseň, snesl se po lanovce dolů z 
pahorku a show mohla začít V cel-
kovém hodnocení si sice vedli lépe 
čerti Gohiralu, ale Maracaibáci jim 
nic nedali zadarmo a prali se jako 
čert.

Za zmínku stojí i dvoudenní vý-
lety, na které se letos vydal celý tá-
bor. Noc pod širákem strávili i ti 
naši nejmenší. Kromě skalního 
lezení, které pro tábor jako kaž-
dý rok uspořádal Tomáš Neuman 
(kocour) s Éliškou (tímto moc dě-
kuji), nás Kuba Kastner učil zá-
klady na kajaku. Všichni se vráti-
li zdrávi a zdálo se, že i spokojeni a 
Podolské táboření mohlo pokračo-
vat dalšími soutěžemi, pohádkami, 
návštěvou kouzelníka atd. Jednu z 
nočních her letos pomáhaly při-
pravit i nejstarší oddíly a byl hezký 
pohled, jak se dokážou nadchnout 

přípravou hry pro nejmenší. 
Jak říkám, vše se za podpory po-

časí zdařilo ke spokojenosti, vlast-
ně i ta jediná bouřka, co nás tro-
chu vystrašila, nakonec jen štěkala, 
ale nekousla. Závěrečný boj o po-
klad vystřídal poslední táborák. 
Ukápla i nějaká ta slzička a není se 
čemu divit, vždyť někteří se vlast-
ně s táborem loučí definitivně, a že 
tady nechali kus srdíčka, je znát. 
Do ranní rosy naposledy vyběh-
nou rozespalí z pozdní večerky, 
aby po snídani sbalili fidlátka a ku 
cti jim slouží, že pomohli sklidit i 
pořádný kus tábora. Jsou to dobří 
a zkušení táborníci a já se těším, že 
se s nimi za rok uvidím zas a mož-
ná někteří z nich rozšíří i řady ve-
doucích a budou koukat na tábor 
z druhé strany barikády. Je potřeba 
občas trošku čerstvého větru mezi 
staré tábornické vlky. 

A zas sedím v tom autobusu a ná-
lada jak na fůnusu (že by básnické 
střevo?), hraji na kytaru. Na kop-
ci nad Novým Městem začínám s 
naší hymnou Podolí. Sykot otvíra-
ných dveří, rodiče, loučení, vítání 
a najednou je kolem  prázdno a mě 
se nechce věřit, že je to konec. Tak 
otočit se na podpatku a melancho-
lii rozehnat prací při bourání tábo-
ra a nekonečném převážení mate-
riálu. 

Shrnuto: dík Vám přátelé, ve-
doucí, kuchařky, zdravotnice a 
táborníci, kvůli Vám za rok zas a 
rád. 

zdraví Jaroslav Lorenc

Bruslení
Žďár n. S. zimní stadion

  3. 10. so 15.30-17.00
  4. 10. ne 10.00-11.30
10. 10. so 15.30-17.00
11. 10. ne  10.15-11.45
17. 10. so 15.30-17.00
18. 10. ne 17.15-18.45

RYTÍŘSKÉ 
BRAMBOROVÉ

SLAVNOSTI
středověká hudba – skupina 

GUMELIN

skupina historického šer-

mu TAS

rytířské turnaje pro děti

pohádka O princezně Liběně

výuka středověkých tanců

rytířské soutěže pro děti

bramborové speciality

tvoření z brambor

opékání brambor

a speciální soutěž o zajíma-
vé ceny pro ty, kteří přinesou 
bramboru co nejzajímavější-
ho tvaru a nebo bramboru co 

největší !!!!

Sobota 10. října 2009 
od 14 hodin

zahrada DDM Klubíčko 

vstupné dobrovolné

XXIV. ročník 
podzimního 

přespolního běhu
4. října, od 9,30 hod. 

areál koupaliště

XXIV. ročník podzimního přes-
polního běhu, XV. ročník memo-
riálu Jiřího Bláhy, Krajský přebor 
Vysočiny v přespolním běhu. 

Přihlášky na místě nejpozději 20 
minut před startem kategorie. 

Tratě jsou vedeny v terénu, lze 
použít tretry.

Deratizace
V době od 8. října 2009 bude 

v Novém Městě na Moravě pro-
bíhat deratrizace. Nástrahy bude 
klást firma Assanační služby AM-
BROŽ - ELER, se kterou město 
spolupracuje již několik roků.

Případní zájemci o deratiza-
ci svých domů a provozoven, tedy 
soukromé osoby i firmy, mohou 
získat bližší informace a nahlásit 
své požadavky telefonicky 
(566 650 224) nebo e-mailem 
(lubos.smetana@meu.nmnm.cz).
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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
SLEPIC ½ roku ve SNÁŠCE

cena 60 Kč/ks 
Prodej se uskuteční 

ve středu 7. 10. 2009

dále nabízíme
Kuřice červené (před začátkem snášky)      

 stáří: 18 týd.  cena: 150 Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: 
Gallus Extra s.r.o., Laštovičková Marie, Petrovice 44, 

592 31 N. Město na Mor. nebo na tel. 566 615 769, 736 408 840

tel./fax: 566 615 270

40 DRUHŮ DRAKŮ
333 druhů kalendářů a diářů 2010
Živé chryzantémy, umělé květiny

TRUHLÁŘSTVÍ
Luboš Kotovic

Německého 810, N. Město

Zakázková výroba nábytku  
kuchyňské linky, vestavěné 
skříně, kanc. nábytek, aj.

Mob.: 724 369 451
www.kotovic.cz

Firma DINST pořádá
24. 10. od 8 do 11 h.

VÝPRODEJ
nadnormativních 

zásob
V areálu firmy,
Nečasova 22,

N. Město na Mor.
Na ostatní zboží

sleva 12 %
Tel.: 566 616 742

Stomatologická 
pohotovostní služba
Ošetření je poskytováno v době 
9 – 12 hod.   
3. 10. MUDr. Chytrý, Svratka. 4. 
10. MUDr. Přikrylová, poliklinika 
ZR, 10. 10. MUDr. Hrašková, Stu-
dentská 4/1699, ZR, 11. 10. MUDr. 
Voborný, O. Bitýška 130, 17. 10. 
MUDr. Špárníková, Křižanov, 18. 
10. MUDr. Bílková, ŽĎAS ZR.
Aktuální změny je možno najít na 
internetových stránkách novoměst-
ské nemocnice (www.nnm.cz).

Sdružení SOZE 
hledá lektora/ku 

pro výuku češtiny pro cizince. 

Požadujeme vzdělání v oboru bo-
hemistika, zkušenosti s výukou ci-
zinců a ŽL jsou vítány. Nejedná se 
o práci na plný úvazek. Výuka je 
plánována na počátek listopadu.

Pro více informací pište na email: 
petras@soze.cz, nebo volejte na 

tel. 724 003 159 (L. Petráš).

INZERCE
• Prodám čerpadlo GRUNDFOS 
ALPHA + , 25-40 AN 180, s inte-
grovanou regulací výkonu, jednu 
sezonu v provozu, pův. cena 5.105 
Kč, za 2.500 Kč, stacionární plynový 
litinový kotel PROTHERM 30 PLO 
ZP, výkon 26/15 kW, plně funkční, 
za 3.000 Kč a prostorový termostat 
Honeywell CM51. tel.: 602 387 608 

• Prodám nepoužitý kočárek – golfo-
vé hole zn. MEGGY, jednoduchý, leh-
ký, skladný model bez stříšky, barva 
modročervená,  cena 590 Kč, tel. 603 
706 660, mail: sonjula@seznam.cz
• Vyměním  městský byt 2+1 s bal-
konem v NM po rekonstrukci za 
garsonku nebo 1+1. tel. 732 356 880
• Pronajmu bezplatně zahradu v 
NM (Obora) od 15. 10. 2009. info: 
737 913 441
• Kdo daruje nebo levně prodá 
funkční šlapací šicí stroj.  Volejte 
nebo zanechte SMS: 777 250 265 
• Prodám krásný  desetiramenný 
křišťálový lustr. Průměr cca 80 cm. 
Foto možno zaslat mailem. Cena 
dohodou. Tel.: 608  821 198
• Koupím byt nebo dům 3-4 + 1 v 
dobrém stavu v NM a okolí. tel. 737 
427 501
• Obrazy, krajinu, kostelní interiér  
od p. O. Blažíčka, krajinu po roce 

Autoopravna 
Procházka

N. Město na Mor., Soškova 595
 příprava na STK
 nástřik spodků a dutin karo-
serie

 výměny rozvodových řemenů
 výměny olejů

 - při zakoupení oleje u nás vý-
měna zdarma

 karosářské práce
 diagnostika ŘJ vozů
 výměna autoskel, servis kli-
matizací

 prodej ND + orig. díly na 
vozy ŠKODA, AUDI, SEAT

tel. 732 554 608, 607 759 344

Přijímáme objednávky
na 

domácí
vánoční cukroví
1 kg po 350 Kč

tel. 724 035 747

1940 od p. J. Jambora, koupí sbě-
ratel, platba hotově, čestné jednání, 
tel: 777 75 75 00.
• Prodám klavír – krátké křídlo 
A. Proksch, výr. č. 6543, celopan-
céř, anglická mechanika, vídeňská 
skříň, vyrobeno kolem r. 1900, šíř-
ka 140 cm, délka 170 cm, zachova-
lé, cena 5.000 Kč.  tel.: 602 387 608
• Prodám obraz Léto v Daňkovi-
cích od  Otakara Štembery, vel.  68 
* 58 cm, olej, karton, cena 9.990 Kč, 
tel: 777 259 058
• Prodám cyklotrenažér (rotoped), 
nový,  pův. cena 10 tis. Kč, nyní za 6 tis. 
Kč nebo dohodou, tel. 608 811 419
• Prodám byt 3+1, NM, ul. Tyršova 
855. Byt je v OV, po rekonstrukci. 
Cena 1,5 mil. Kč. tel. 737 133 961.
• 500 Kč vyplatím nálezci nepo-
škozeného modelu plachetnice Sea 
lite 37 – ztracen na rybníku Trnka 
dne 21. 9. 2009. tel. 775 404 663

Oznámení o přerušení
dodávky el. energie

Firma E.ON informuje o přeru-
šení dodávek el. energie:
• 6. října 7.30 – 15.30, N. Město, 
ul. Malá čp. 156 – 161, čp. 181

ŘP

Čištění peří párou 
Lůžkoviny Burdová

zakázkové šití 
prošívaných přikrývek 

a ušití soupravy deka polštář
-odečteme za každé vyčištěné 
párou a zpracované kg peří

40 Kč/kg jako šrotovné
 (mínus 200 Kč 

na jednu soupravu)
tel. 721 277 347

N. Město: Obuv Sláma, 
Komenského nám. 
po-pá 9-17, so 8-11
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Setkání
Nových Měst
2010

Neustadt (Wied)

Německo, Porýní-Falc

Počet obyvatel: 6.800

www.neustadt-wied.de

Město se nachází v severní části spol-

kové země Porýní-Falc, v přírodním 

parku Rhein-Westerwald. Leží přímo 

na říčce Wied, jednom z přítoků Rýna.

Z památek jmenujme zámek Alten-

wied, klášter se zříceninou hradu Ehren-

stein a  kapli sv. Rocha z období moro-

vé rány.

Nejvyšším bodem v obci je vyhas-

lá sopka Bertenauer Kopf (351,5 m), k 

níž je možné si udělat vycházku a po-

zorovat i samotný kráter. Zdejší vulka-

nickou minulost dosvědčuje výskyt če-

diče a lávy.
Nahoře: Starostové Nových Měst Evropy 

si  v našem městě domluvili pracovní setká-
ní na sobotu 19. září. K  textu na str. 3. 

Druhá řada vlevo: Účastníci setkání 
Dvacet roků svobody se sešli před kostelem 
sv. Kunhuty. V doprovodném programu 
nechyběla prohlídka města. K textu na str. 
3. vpravo: Její Excelence Valerie Raymond, 
velvyslankyně Kanady v České republice.  Je 
ve funkci tak krátce, že návštěva N. Měs-
ta, jako pocta Jiřímu Brady, zřejmě byla její 
první cestou českou krajinou.

Třetí řada: Jaký byl letošní tábor Gohi-
ral v Podolí? Podle snímku zábavný i dob-
rodružný. Více na str. 7. 

Dole: Zleva PhDr. Žofie Řádková, vedou-
cí odboru kultury MěÚ, Zdeňka Marko-

vá, starostka měs-
ta, Tomáš Dočkal, 
grafik a producent 
knihy Novoměstsko 
ve fotografiích Jana 
Truksy a nakonec 
sám Jan Truksa. 
Láhev šampaňské-
ho v pozadí do-
kládá, že se jedna-
lo o křest zmíněné 
knihy. Udál se 22. 
září v Horáckém 
muzeu. Tato kni-
ha si pozornost 
čtenářů zcela ur-
čitě zaslouží. 


