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Miroslav Řepiský zasvětil svůj 
život požární ochraně a za své 
činy byl několikrát oceněn. Tento 
skromný a statečný muž se stal Ha-
sičem roku 2009 
a byl uveden do 
Galerie osobností 
HZS ČR. V loň-
ském roce také 
získal medaili za 
zásluhy o bez-
pečnost od gene-
rálního ředitele 
hasičů. Záslužný řád českého ha-
sičstva, který nosí na své uniformě, 
mu také právem náleží. Řepiský je 
patronem publikace Hasičský zá-

chranný sbor kraje Vysočina. Vý-
čet by mohl být ještě hodně dlouhý. 
Jak to ale všechno začalo? 

Miroslav Řepiský je rodák          
z Václavovic          
u Frýdku-Místku. 
Vyrostl v rodi-
ně, kde byl otec 
starostou sboru 
dobrovolných ha-
sičů. „Ta činnost, 
kterou prováděl, 
na mně nechala 

první stopy, že jsem mu čistil přilbu 
a leštil. Nikdy jsem na to nepomys-
lel, že já bych odpovídal za požární 
ochranu v obci, okrese, kraji nebo 

ve státě, dokonce i do mezinárod-
ních vztahů jsem se zamotal.“ Na-
konec se stal nejdůležitější osob-
ností československého hasičského 
hnutí druhé poloviny 20. století. Po 
vysoké škole se zabýval legislativ-
ním zakotvením státního požárního 
dozoru. „Já jsem nejdřív nevěděl o 
technice a provedení zásahu nic, 
měl jsem ale pocit, že by tam měl 
být člověk na úrovni samostatného 
šéfa odboru.“ Miroslav Řepiský se 
zasloužil o zavedení středoškol-
ského studia hasičského povolání. 
Zároveň nechal vyslat pracovníky 
inspekcí a útvaru na inženýrské 
studium do zahraničí. On sám byl 
ministrem jmenován náčelníkem 
hlavní správy. 

Novoměstský horolezec Radek Jaroš vylezl na jedenáct nejvyšších hor světa. Mezi českými horolezci je to nejlepší výkon, navíc 
bez použití kyslíkových přístrojů. 

Pokořil další dvě osmitisícovky
Dne 17. července ve 14 hodin Radek Jaroš, Libor Uher      

a Petr Mašek dosáhli vrcholu Gasherbrum II (8.035 m), o ně-
kolik dní později, a to téměř v rekordním čase, 28. července 
v 6:30 stáli Libor Uher a Radek Jaroš na vrcholu Gasherbrum 

I. (8.068 m). Do pokoření všech 14 ti osmitisícovek zbývají 
Jarošovi Annapurna, Lhotse a K2.

Rozhovor o pocitech na nejvyšších horách světa přinese-
me v některém z dalších čísel Novoměstka.

V minulém čísle Novoměstska jsme mezi jubilanty uváděli JUDr. Mirosla-
va Řepiského, 10. července oslavil 85. narozeniny. K životním jubileím 
už mu bylo přáno několikrát, a nejen k nim. 

Osobnost požární ochrany JUDr. Miroslav Řepiský

Pokořil další dvě osmitisícovky
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Úspěch Jitky 
Kubelové

„Informatika se posu-
nula do stavu, kdy se 
nebojím říci, že se o 
ni opírá chod města 
a úřadu jako celku,...“ 
říká v rozhovoru Zby-
něk Grepl

Prezident 
Václav Klaus 

navštíví Nové Město 
na Moravě 15. září 2010
Aktuální program najdete 

na stránkách www.nmnm.cz

Návštěva 
prezidenta 
republiky

(pokračování na straně 4)



na okraj
Vážení 
spoluobčané, 
prázdniny se 

pomalu chýlí ke 
svému konci, Vy 
jste načerpali 
nové síly a poznat-
ky na dovolených, Vaše děti si užily 
slunka, tepla a vody a chystají se 
na desetiměsíční školní docházku.

My jsme se s elánem dali do 
vydávání novin Novoměstsko. Jak 
se první číslo podařilo, hodnotíte 
Vy sami. Někdo lépe, někdo hůře. 
Jsme si vědomi, že se nám vloudi-
lo pár pravopisných chyb. Zapra-
coval novinářský šotek, asi proto, 
abychom hned zpočátku nezpychli 
nad tím, že noviny vyšly, a v termí-
nu, který jsme si určili. Slibujeme, 
že se polepšíme, věříme, že chyby 
se nebudou opakovat.

I my jsme s obavami sledovali 
zprávy v TV z oblastí postižených 
záplavami, a tak jsme se rozhodli 
uspořádat humanitární sbírku ma-
teriálu, který žádal zástupce obce 
Stružkovice v severních Čechách. 
Podařilo se!

Dále jsme prožili pouť u koste-
líčka, netradičně i s jarmarkem a 
kulturním programem kolem hřbi-
tova, za kulturním domem nám 
zpestřila pouťové odpoledne Zuber-
ská šestka i opečené maso na roštu 
a pivečko od restaurace Včela.

A co nás v blízké době čeká? 
Koncem srpna, dne 27. a 28. srpna, 
je to Slavnost medu, aneb Sladké 
ukončení léta na Vratislavově ná-
městí. V pátek odpoledne pro dob-
rou náladu zahraje Bobrůvanka, v 
sobotu dopoledne Tata Band. Snad 
nám počasí bude přát! V kulturním 
domě začne opět plný poprázdnino-
vý provoz. Budou zahájeny jazykové 
kursy, kurs společenského chování 
a tance, zájmové besedy, porady, 
výstavky, divadla, koncerty a v ne-
poslední řadě i předvolební setká-
vání před komunálními volbami.

Ráda bych Vám proto popřá-
la klidný poprázdninový start do 
práce, dětem radostná setkání se 
spolužáky i kantory a hodně sil do 
čerpání nových vědomostí a všem 
spoluobčanům hodně zdraví, klidu 
a stále slunečnou náladu do dal-
ších měsíců.

Srdečně Vlasta Soldánová, 
ředitel NKZ

n 2

text a foto: Veronika klapačoVá

zprávy „Žárlivost je předplatné na pomstu za případnou nevěru.“ Clarissa Grimstonová:

Vývoj se ale za téměř 3 desítky 
let výrazně posunul a práce odděle-
ní informatiky zasahuje kompletně 
do celého chodu úřadu. Pavučina 
sítí se rozrostla v Novém Městě 
přes celé město a dále. „Informa-

tika se posunula do stavu, kdy se 
nebojím říci, že se o ni opírá chod 
města a úřadu jako celku, jsme 
servisním článkem v pozadí. Sa-
mozřejmě naše práce zasahuje i do 
viditelných aktivit,“ uvádí vedoucí 
oddělení informatiky městského 

Osadní výbor spolu s SDH ve Slavkovicích zve občany na slavnost znovuodhalení památníku senátoru Karlu 
Sáblíkovi a Antonínu Švehlovi, která proběhne v neděli 29. srpna 2010 ve Slavkovicích. 

Program: 
14.00 hod 
- zahájení, 
vítání hostů   
14.20 hod 
slavnostní 
projev, 
odhalení 
památníku
od 15.00 hod
malé 
občerstvení 
a volná 
zábava na 
místním hřišti 

Po celou dobu 
programu bude 
také výstava 
hasičské 
techniky.

Pomník��Karla��Sáblíka��a��Antonína Švehly

Karel Sáblík se narodil 24. ledna 1871 jako syn rolníka. Po

vychození obecné školy ve Slavkovicích a měšťanské školy

v Novém Městě na Moravě odešel na dvouletou

hospodářskou školu do Velkého Meziříčí. Věnoval se veřejné

práci, hlavně politické a hospodářské. V roce 1907 byl zvolen

poslancem do vídeňské říšské rady za okresy Nové Město,

Bystřice a Velké Meziříčí. Vroce 1911 byl zvolen do zemského

sněmu za Žďár a Nové Město. Po vzniku ČSR roku 1918 byl

členem revolučního Národního shromáždění a v roce 1920
zvolen za Agrární stranu do senátu, ve kterém působil až do

své smrti. Zemřel 16. prosince 1932.

Žulový balvan byl darován mlynářem panem Padalíkem a dopraven z jeho lesa v zimě na
zvláštních saních za účasti téměř všech obyvatel vesnice na prostranství před rodným
domem Karla Sáblíka. Na jaře byl postaven na betonovou podezdívku a ozdoben bronzovými
reliéfy obou jmenovaných představitelů agrární strany. Zhotovil je akademický sochař Julius
Pelikán s nápisem „Půda – chléb – mír - věnováno památce zemědělských vůdců“. V době
nacistické okupace za 2. světové války musely být reliéfy odstraněny a na původní místo se
už nevrátily. V roce 2010 díky SDH Slavkovice byly nahrazeny plastovými replikami a vráceny
na původní místo.

O d h ale n í se k o na lo 7 . če r ve n ce 1 9 3 5 za úča st i

m inis tra v nitra Jo se fa Č e rn é h o, d alš ích p os lan ců ,

se n áto rů , po lit ický ch p ře ds ta vite lů a t is íců

n áv ště vn ík ů .

V roce 1892 spolu s Josefem Koněrzou a Josefem Škarohlídem

založil Karel Sáblík ve Slavkovicích Sbor dobrovolných hasičů.

Byl jeho náčelníkem a poté starostou. Fotografie z roku 1897

zachycuje první hasiče před nově postaveným hasičským

skladištěm a ruční stříkačku od firmy Smeykal z roku 1892.

Antonín Švehla se narodil 15. dubna 1873 v Praze-

Hostivaři, podílel na vyhlášení ČSR, v letech 1918 až

1920 byl ministrem vnitra. V roce 1919 se stal

předsedou Agrární strany. Od roku 1922 byl

předsedou celkem třech československých vlád do

roku 1929, kdy se z důvodu svého zdravotního stavu

stáhl z aktivního politického života. Zemřel

12. prosince 1933.

Během své cesty po Moravě navštívil T. G. Masaryk

v doprovodu senátora Sáblíka 17. června 1928 zdejší kraj. Po

celé jeho cestě Horáckem ho nadšeně vítaly zástupy lidí.

Prezident se zastavil i na Sáblíkově rodné rychtě ve

Slavkovicích, kde byla pořízena fotografie prezidenta, Karla

Sáblíka a dalších na dvoře rychty.

Pavouci z městského úřadu 

úřadu v Novém Městě na Moravě 
Zbyněk Grepl. 

O bezpečnost a podporu více jak 
22 subjektů a necelou tisícovku uži-
vatelů se starají 4 pracovníci. „Sta-
ráme se o metropolitní síť města, 
včetně podpory krajských organi-

zací a organizací Minister-
stva práce a sociálních věcí, 
dále o regionální síť infor-
mačních kiosků. Poskytu-
jeme technickou i servisní 
podporu všem obcím v na-
šem správním území, včetně 
jimi zřízených příspěvkovým 
organizacím, převážně škol. 
Pracovníky obcí, starosty 
a ředitele škol proškoluje-
me v oblasti eGovernmen-
tu (elektronizace veřejné 
správy), do které patří In-

formační systém datových schrá-
nek, zavádění elektronických spi-
sových služeb a v neposlední řadě 
u obcí agendy CzechPoint, jako je 
například vydávání výpisů z Rejs-
tříku trestů, Katastru nemovitostí, 
Obchodní rejstřík, konverze doku-

mentů a podobně,“ dodává Grepl. 
Úkolem týmu informatiků je hlad-
ký provoz všech agend jednotlivých 
odborů městského úřadu a zároveň 
zajistit pracovníkům radnice co nej-
lepší uživatelské podmínky. V krát-
ké době čeká městskou informatiku 
implementační část rozsáhlého pro-
jektu Technologických center ORP, 
která posílí bezpečnost, ukládání, 
zpracování dat a propojení veřejné 
správy na Novoměstsku. „Tento 
projekt má být spolufinancován z 
prostředků Evropské unie, Inte-
grovaného operačního programu. 
Jde již o druhý rozsáhlý projekt v 
oblasti informatiky financovaný z 
prostředků EU (prvním projektem 
byla regionální síť informačních ki-
osků – iNOVOMĚSTSKO) Složitou 
projekční i dotační přípravu si vždy 
zpracováváme sami v rámci oddě-
lení. Za což patří poděkovat mým 
kolegům.“ říká Grepl. 

A jak vedoucí oddělení infor-
matiky prozradil na závěr našeho 
netradičního rozhovoru, městský 
úřad se bude chtít dostat i do soci-
álních sítí, jako je třeba facebook, 
a tím oslovit i komunitu uživatelů 
(občanů), o které momentálně vět-
šina radnic nemá zájem.

Váha informací dnes leží na bedrech informatiků. Ti na městských úřadech 
začali působit na začátku devadesátých let. Jejich úkolem bylo převážně 
instalování jednoduchých programů nebo vytváření tabulek, případně tisk 
sestav na jehličkových tiskárnách. 

Znovuodhalení památníku
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Zahájení provozu nového CT přístroje
Dne 6. srpna 2010 byl za přítomnosti hejtmana kraje Vysočina slavnostně zahájen provoz nového CT 
přístroje. Nový přístroj Aquilion 64 od firmy Toshiba patří v současné době mezi nejmodernější přístroje 
střední třídy v České republice. Radiologičtí asistenti a lékaři na něm budou provádět CT vyšetření 
v podstatně vyšší kvalitě než dosud. Přístroj také umožní nová vyšetření, zejména cévního systému 
včetně koronárních tepen.

Nový CT přístroj s 64 řadami detektorů zho-
tovuje vyšetření s výrazně vyšší kvalitou obra-
zů než předchozí CT. Za 8 let CT technologie 
zřetelně pokročily, a tak dokáží produkovat 
lepší vyšetření s použitím podstatně nižší dávky 
záření. Je také velmi rychlým přístrojem, jed-
no vyšetření trvá v průměru asi 5 vteřin. Díky 
této rychlosti je možné ve většině případů po-
užít menší množství kontrastních látek, které 
mají jako každé jiné léky, i když v malém počtu 
případů, svoje nežádoucí účinky. Aquilion 64 
vytváří velmi podrobné obrazy s prostorovým 
rozlišením půl milimetru až jeden milimetr, 
které umožňují získat maximální informaci                    
o onemocnění i vytvářet velmi ilustrativní 3D 
rekonstrukce pro potřeby lékařů – chirurgů, 
traumatologů, ortopedů, gastroenterologů a dal-
ších, kteří na práci radiologů navazují.

Oproti předchozímu CT přístroji na něm 
budou zhotovovány CT angiografie tepen, včet-
ně dolních končetin, které detailně zobrazují 
tepenný systém při podání kontrastní látky do 
žíly. Po zvládnutí těchto vyšetření pak plánuje-
me zavést CT koronarografii se zobrazením sr-
dečních tepen. Nový přístroj také výrazně zlepší 
prováděné CT kolonografie. Ty zhotovujeme                     
v případech nedokončené kolonoskopie, která 
je základním vyšetřením v prevenci karcinomu 
tlustého střeva.

Nový CT přístroj včetně stavebních úprav 
pracoviště si vyžádal investici v celkové částce 
19 410 000,- Kč. Tuto částku nemocnice uhra-
dila ze svých vlastních finančních prostředků. 
Dodavatel přístrojové i stavební části - firma PU-
RO-KLIMA a. s. Praha - byl vybrán na základě 
nadlimitní veřejné zakázky zadané v otevřeném 
řízení. V souvislosti s obměnou přístroje došlo k 
částečné rekonstrukci pracoviště tak, aby vyho-
vovalo novému přístroji i novým vyšetřovacím 
metodám. Pacienti po dobu nutné odstávky CT 
pracoviště byli přepravováni Záchrannou služ-

bou Kraje Vysočina k 
vyšetření do Nemoc-
nice Jihlava, p. o. nebo 
Nemocnice Havlíčkův 
Brod, p. o..

Tato spolupráce 
byla předem domlu-
vena. Demontáž starého 
přístroje, stavební úpra-
vy i montáž nového pří-
stroje byly provedeny v 
téměř rekordní době 4 
týdnů. Toto období bez 
CT diagnostiky bylo 

velmi náročné pro naše zdravotníky, ale vzá-
jemnou spoluprací a tolerancí bylo vše dobře 

zvládnuto, za což všem patří poděkování. Od 
zahájení zkušebního provozu do dnešního dne, 
tj. za posledních 14 dnů. jsme již provedli vyšet-
ření 300 pacientům.

V Novém Městě na Moravě 6.8.2010
JUDr. Věra Palečková 

ředitelka nemocnice
MUDr. Aleš Bílek

primář radiologického oddělení

zprávy „Je snazší dělat blbé otázky, než opravovat blbé chyby.“ Murphy

DDM Klubíčko pořádá 11. 9. od 14.00 hod Koloběžkiádu. Účastníci mohou přijíždět s originálně 
nazdobenou koloběžkou. Pro děti bude připravena spousta zručnostních soutěží s koloběžkou (např. 
přejezd překážek, jízda s kelímkem vody, slalomová dráha), připravena bude i výtvarná soutěž na 
téma Koloběžka očima dětí. Vytvořená dílka pak budou vystavena na zahradě DDM.  Zápolení bude 
zakončeno opékáním buřtů na zahradě DDM Klubíčko. Celý program bude moderovat ředitel DDM 
Lubomír Šula. 

Koloběžkiáda

Společenská komise Rady města Nové Město na Moravě připravuje na sobotní odpoledne 23. října 2010 
tradiční setkání rodáků a přátel města, kteří slaví v letošním roce své padesáté narozeniny. 

Setkání padesátníků 2010

Akce je určena jak těm, kteří se v Novém 
Městě na Moravě narodili nebo chodili do školy, 
tak i všem později přistěhovaným. Rozesílání 
pozvánek je již nyní připravováno dle seznamů 
ze školních srazů, adresy na všechny osoby ale 
obvykle nebývají k dispozici. Proto v předstihu 

prosíme zde žijící občany, aby na termín setkání 
upozornili odstěhované členy rodiny nebo spo-
lužáky, s nimiž jsou v kontaktu. Potvrdit účast 
nebo sdělit aktuální adresu pro zaslání pozvánky 
je možné elektronicky na adresu jana.bartoso-
va@meu.nmnm.cz nebo na tel. č. 566 650 230.
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SRPEN
28.8. MUDr. Marie Kozáková, 
 Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332
29.8. MUDr. Rostislav Kozák, 
 Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332

ZÁŘÍ
4.9.  MUDr. Tomáš Konečný, 
 Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 533 618 060
5.9.  MUDr. Olga Šejnohová, 
 Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 125
11.9. MUDr. Zdeňka Janoušková, 
 Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336
12.9. MUDr.  Jiří Žák, 
 Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
18.9. MUDr. Marie Havlíčková, 
 Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 566 628 788
19.9. MUDr. Anna Špárníková, 
 Křižanov, zdravotní středisko, 566 522 518

Stomatologická 
pohotovostní služba:

7. 9. 1985      
zemřel v Brně Josef Věromír Pleva
učitel, spisovatel
25. výročí úmrtí
(narodil se 12.8.1899 v Moravské Svratce)
je pochován na evangelickém hřbitově v NMnM      
19. 9. 1905     
narodil se v Rokytně major Josef Šín
drezurní jezdec, příslušník zahraničního armády
v Anglii, trenér čs. reprezentace 
95. výročí narození
(zemřel 25.12.1983 v Hradci Králové)

Významná srpnová výročí

zprávy „Uf, jsem úplně zpocený. Kdo si se mnou půjde zaplavat do Second Life? Mám nový virtuální bazén.“  Sheldon Cooper

Pokud se vám stane podobná situace, určitě 
její řešení neodkládejte. „Nehody do 100 tisíc 
korun nemusí být hlášeny na policii, nesmí 
však dojít ke zranění nebo poškození majetku 
třetích osob, například zábradlí nebo jiného 
městského mobiliáře,“ říká vedoucí odboru 
dopravy v Novém Městě na Moravě Petr Pa-

Obec Nové Město na Moravě, část Pohledec

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
(rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací)
bude přerušena dodávka elektrické energie

Vypnutá oblast: od domů č.p. 87, 58 směr Jimramov
dále č.p. 149, 12, 11 a stodola u č.p. 11( na pozemku p.č. 316)

dne 6. září 2010 od 7:15 do 10:00

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Děkujeme za pochopení

Neváhejte, oprašte svo-
ji domácí videokameru a se 
svými přáteli vyražte na kurz 
Základy natáčení amatérské-
ho filmu, který se usku-
teční 2. října od 9 do 
17 hodin. Na jeden 
den se proměníte 
ve filmový štáb, 
který projde dlou-
hou cestu od námětu 
k natáčení krátkého 
filmu. Vaše úsilí bude odmě-
něno slavnostní prezentací 

OZNÁMENÍ O STĚHOVÁNÍ 
ORTODONTICKÉ AMBULANCE

od 1. 9. 2010 je ortodontická ambulance pře-
stěhovaná na novou adresu – Zahradní 1403, Nové 
Město na Moravě. Telefonní číslo 566 616 905 zů-
stává v platnosti.

MUDr. Hana Mišurcová
MUDr. Hana Bártová

Nové Město na Moravě 
na starých pohlednicích
Právě vydaná publikace představuje Nové Měs-

to na Moravě na 146 historických pohlednicích, 
které byly vydány v rozmezí 90. let 19. století - 40. 
let 20. století. Každá pohlednice je doprovázena 
vysvětlujícím textem, co zobrazuje, čím je ono mís-
to zajímavé,  jsou zde i  odkazy na další vyobrazené  
pohlednice se související tematikou.

Pro lepší informovanost najde  čtenář v publi-
kaci také krátký text o vzniku pohlednic a  přehled 
stavebního vývoje města do roku 1945.

Publikace, kterou vydala firma Jan Havlík Gra-
fies 3 plus ze Žďáru nad Sázavou, bude od 1.9.2010 
v  prodeji na těchto místech:  Kniha Trojan,  Horác-
ké muzeum a  Informační centrum.

Osobnost požární ochrany JUDr. Miroslav Řepiský

Co dělat při kolizi...
Žádám řidičku světlomodrého osobního auta, nejspíš to byl Fiat Panda, která měla 30.7. kolem 11. 
hodiny na parkovišti proti Penny marketu kolizi s osobním autem Škoda Felicia, tmavě zelené barvy, 
aby se ozvala k další domluvě na tel: 739 755 429.

zour. Oba řidiči se musí ještě na místě nehody 
domluvit a sepsat protokol. „Ten by měl mít u 
sebe každý řidič, protokol pak výrazně usnadní 
práci u sepisování náhrad u pojišťoven,“ do-
dává Pazour. Protokol o dopravní nehodě je ke 
stažení na internetu nebo v propisovací podobě 
na pobočkách pojišťoven.

Žďárský Trpaslík

snímků na podvečerní pro-
jekci. 

Večer se můžete těšit ne-
jen na díla vzešlá z kurzu, 

ale také na projekci 
zajímavých amatér-
ských filmů růz-
norodých témat 
a žánrů. Dojmy 
z projekce pak 

můžete s ostatními 
probrat při debatě, v 

níž budete moci odhalit roz-
díly mezi amatérskými filmy 

a profesonální tvorbou. 
Projekt Žďárský Trpaslík 

2010 - Trpaslík na cestách 
po Novém Městě na Mora-
vě pořádá Hifiklub Žďár nad 
Sázavou ve spolupráci se 
ZUŠ Jana Štursy, občanským 
sdružením Lysina lenina a za 
finančního přispění Nové-
ho Města na Moravě. Kurz i 
projekce je přístupný široké 
veřejnosti zdarma. Více in-
formací o projektu sledujte na 
www.zdarskytrpaslik.cz.

První říjnovou sobotu ožije Nové Město na Moravě amatérským filmem. 2. října zavítá do  sálu ZUŠ 
Jana Štursy Žďárský Trpaslík, který vám v rámci projektu Žďárský Trpaslík 2010 - Trpaslík na cestách 
po Novém Městě na Moravě otevře bránu do světa amatérského filmu. 

(dokončení ze strany 1)
„No to byl pro mě šok, já jsem s tím ne-

počítal, nejsem technik, inženýr, jsem práv-
ník.“ Za jeho působení vznikl i obor Technic-
ké požární ochrany a bezpečnosti průmyslu na 
Vysoké škole báňské v Ostravě. „Ta změna, 
kdyby nebyla doprovázena změnami ve škol-
ství, by neměla takový výsledek.“ Jeho jméno 
je známé i v zahraničí. A to díky 18leté prá-
ci delegáta v mezinárodní organizaci CTIF, 
nebo pořádáním významných mezinárodních 
soutěží. I dnes ho doma, v Olešné u Nového 
Města na Moravě, navštěvují významní před-
stavitelé požární ochrany ze zahraničí. „Ty 

styky já tu mám 
mnohem větší, než 
mají v Praze.“      

JUDr. Miro-
slav Řepiský se 
zasloužil i za to, 
že hasiči mají 
svůj reprezentační stánek. V 70. letech koupil 
starou ruinu zámku v Přibyslavi. Za přispění 
dobrovolné činnosti hasičů z celé republiky 
vzniklo za deset let Centrum hasičského hnu-
tí. „To jsem viděl v zahraničí. Všude si hasiči 
na jednom místě uchovávají dokumenty o své 
historii a pokud možno je vystavují ve formě 

expozic tak, aby působili na 
veřejnost. To si pak každý 
uvědomí, že má odpověd-
nost doma v rodině nebo ke 
společnosti.“ Problematika 
požární ochrany a poslání 
hasičů je k vidění v patnácti 
sálech přibyslavského zám-
ku. Na třech tisících metrech 
jsou exponáty připomínající 
bohatou historii hasičů, ale 
i nově používaná technika. 
Součástí je i Síň mezinárodní 
spolupráce se zeměmi CTIF. 
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Horácké muzeum Vás zve:

výstava „Myslím, že se mi vrací zrak. Místo červené skvrny vidím bílou.“   Han Solo

Čtenáři Novoměstska znají 
Mgr. Věru Rudolfovou, dlouhole-
tou redaktorku Českého rozhlasu 
Brno, především jako autorku tří 
publikací o osobnostech z Nové-
ho Města na Moravě a jeho okolí. 
V roce 2002 vyšla knížka Město 
mého srdce, o rok později Kraj věč-
ných návratů. 

V roce 2006 potěšila autorka 
čtenáře další publikací, kterou na-
zvala Kraj návratů a setkání. Ve 
zmíněných dílech připomenula 
Věra Rudolfová nejen nejslavnější 
novoměstské osobnosti – sochaře 
Jana Štursu a Vincence Makovské-
ho, ale také malířku a restaurátorku 
Věru Frömlovou, sochaře Arnošta 
Košíka, Julia Pelikána, malíře Pav-
la Kopáčka, grafika a malíře Jiřího 
Šebka. Pozornost věnovala i méně 

Strážníci zaznamenali v Novém Městě na Moravě opakovaný prodej magne-
tek pro občanské sdružení ODRAZ. 

Sdružení pomáhá dětem z dětských domovů nebo zdravotně postiže-
ným. Získané peníze skutečně putují tam, kam mají. Problém je ale jinde. 
Kasičky, do kterých se házejí peníze za prodané magnetky, nejsou zape-
četěny. Pokud si občané magnetku nevezmou a jen ze solidarity vhodí do 
kasičky jakýkoli finanční obnos, pravděpodobně skončí v kapsách prodej-
ců. Ti totiž odevzdávají peníze jen za počet prodaných předmětů. 

Městská policie zahájí podzimní kurzy výcviku psů. Pořádány budou 
na cvičišti Kynologického klubu Nové Město na Moravě na ulici Vla-
chovická (nad a.s. Medin) a mohou se jich zúčastnit i začátečníci. Kurzy 
povede zkušený kynolog str. Ivan Kosek. Případné další informace lze 
získat na tel. č. 602 555 156

MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě - akciová
společnost se 100% českým kapitálem a
rozvíjejícím se vývojem, výrobou a obchodem
s traumatologickými a ortopedickými
implantáty,  chirurgickými a dentálními nástroji.
Pro posílení našeho managementu hledáme
zaměstnance na pozici

« ZÁSTUPCE VÝROBNÍHO ŘEDITELE »

VŠ vzdělání technického směru
praxe na podobné pozici min. 5 roků
všeobecná znalost strojírenských a kovozpracujících technologií
znalost principů technické přípravy výroby, řízení výrobní a technické
dokumentace
znalost principů plánováním s využitím MRP2 a APS vítány
manažerské dovednosti
znalost principů štíhlé výroby
znalost projektového řízení
znalost anglického jazyka
práce s PC
silná, komunikativní osobnost s přirozenou autoritou, koncepčním
myšlením a pozitivním přístupem

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu
, popř. nás kontaktujte na tel. č. 566 684 357.
www.medin.cz

zuzana.harvankova@medin.cz

Hlavní  náplní práce bude organizace výrobního procesu
strojírenské výroby, řízení projektů

Požadavky:

Nabízíme:

kreativní práci na vedoucí pozici
možnost realizace v rámci rostoucí firmy
motivující finanční ohodnocení
zázemí prosperující firmy
všechny běžné prostředky potřebné k výkonu funkce
místo výkonu práce: Nové Město na Moravě

Fotografie je z vernisáže výstavy s názvem OBRAZY Z HLUBIN, která se uskutečnila 
19. srpna. zleva Ing. Jiří Šura /autor výstavy/, p. František Dvořák /učitel ZUŠ/, 
prof. Jiří Kubík /bývalý ředitel gymnázia/ a PhDr. Sylva Tesařová /vedoucí HM/

Jak se žije na zámku
známým novoměstským občanům, 
kteří se podíleli na kulturním po-
vznesení života na Vysočině. Pa-
třil mezi ně básník a překladatel 
MUDr. Josef Svítil, hudební skla-
datel a dirigent Karel Konvalinka a 
další.  

V těchto dnech vyšla nová kníž-
ka Věry Rudolfové s názvem Rok 
na zámku. Autorka v ní s úsměv-
ným nadhledem přibližuje čtená-
řům současný život na památko-
vých objektech. Vychází přitom z 
vlastních zážitků získaných na jed-
nom moravském zámku. Tento zá-
mek je také častým cílem návštěv-
níků z Novoměstska. O kterou 
památku se jedná, zjistí pozorní 
čtenáři hned v prvních kapitolách. 
Knížku vydalo brněnské Nakla-
datelství Šimon Ryšavý, ilustrace 

jsou dílem Magdaleny 
Říčné. 

Knížku si můžete 
zakoupit v knihkupectví 
Trojan na Vratislavově 
náměstí v Novém Městě 
na Moravě.     

Termíny kurzů: 
09. 09. 2010 v 17:00 hod
23. 09. 2010 v 17:00 hod

07. 10. 2010 v 17:00 hod
21. 10. 2010 v 16:00 hod
04. 11. 2010 v 16:00 hod

Městská policie informuje:



n 6sport “Rozhodl jsem se, že budu žít věčně, a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo.“ Joseph Heller

Splnila v sezoně ostrý limit českého atletického svazu (o náročnosti 
svědčí skutečnost, že již jen překážkářce Tomkové se podařilo totéž) a 
mohla reprezentovat ČR za oceánem v hodu diskem. V samotné soutěži 
postoupila z kvalifi kace do fi nále, kde pak získala krásné 10. místo, což 
je třetí nejlepší výsledek celé výpravy. Tato velice talentovaná vrhačka se 
prezentovala kvalifi kačním hodem 49,98 a ve fi nále výkonem 47,88. Po 
návratu sdělila v krátkém rozhovoru svoje dojmy z vrcholné akce, které 
se účastnili závodníci ze 170 zemí celého světa.

„Kvalifi kace proběhla tak, jak jsem si v hloubi duše přála, a podařilo 
se mi postoupit do fi nále MS. Těsně jsem nehodila 50 metrů a věřila, že 
se mi to povede ve fi nále. Bohužel tam se už tak pěkně nesnilo, člověk si 
uvědomuje spoustu dřiny, která předchází, ale začne pochybovat a nevěřit 
si. Atmosféra plného stadionu a všechno kolem na vás padne a je těžké 
se soustředit na výkon. I když vím, že 50 metrů mám v ruce a měla bych 
to hodit. V životě jsem nesnila, že bych mohla takhle daleko být. Hned 
po fi nále jsem byla zklamaná z hozeného výkonu, ale postupně jsem si 
uvědomila skutečnost 10. místa na světě. Atmosféra mistrovství světa byla 
skvělá a neopakovatelná. Zahájení jsem sledovala pouze na obrazovce, 

protože jsem hned druhý den závodila. Zakončení pak přineslo, v zaplně-
ném stadionu byly mexické vlny, opravdovou euforii. Krásný doprovodný 
program a vše okolo, prostě parádní záležitost. V příštím roce budu ma-
turovat na gymnáziu a to bude v prvé polovině roku priorita. Pokusím se 
splnit limit na mistrovství Evropy do 22 let, které bude u nás v Ostravě. 
Byla bych ráda, kdyby splnil limit také někdo další z našeho oddílu. Ně-
kteří mi říkají, že bych měla být nástupkyní Cechlové, zatím jsem ale při 
zemi. Talentů bylo mnoho a jen některým se povede dostat se až na piede-
stal. Ale pokusím se o to.“

Přejeme Jitce hlavně hodně zdraví a ať jí disk létá hodně daleko. Malý 
dodatek - jako trenér byl na tomto mistrovství člen oddílu atletiky Petr 
Hubáček ml. Jeho poznatky a další plány přineseme později.       

Hubáček Petr st.

Úspěch Jitky Kubelové
V kanadském Monctonu se v červenci konalo mistrovství světa v atletice 
juniorské kategorie. Členka atletického oddílu při Tělovýchovné jednotě Jitka 
Kubelová navázala na úspěchy a účast na mistrovství Evropy v roce 2007 
Sárové a Kourka. 
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Tato výhra znamená postup do 
2. kola „Ondrášovka cupu,“ když 
na začátku září (pozn. autora 1. 9. 
2010) SFK Vrchovina bude hostit 
tým MSFL SK Líšeň, který vyřadil 
RSM Hodonín. Je to třešnička na 
dortu v rámci oslav 110 let novo-
městského fotbalu a vítězství kluci 
věnovali našim kamarádům - pá-
nům Fialovi, Čípkovi a Tulisovi, 
kteří již nejsou mezi námi.

Hosté z Jihlavy začali pěkně 
zostra, v první minutě musel bra-
vurně zachraňovat domácí Adamec 
v brance po vyslaném projektilu 
Tecla. Ve třetí minutě si domácí 
obrana vyšlápla na Krutého a sudí 
pískal přímý volný kop z 22 metrů. 
Míč si postavil exligový Filip Dort 
a přes zeď nedal Adamcovi šanci, 
vymetl mu pavučinu v pravém hor-
ním rohu branky, skóre 0:1. „Byla 
to perfektně kopnutá střela, s tím se 
nedalo nic dělat,“ říká domácí jed-
nička mezi tyčemi Jindra Adamec. 
Po úvodní desetiminutovce, kdy 
Jihlavští měli jasnou převahu, se 
po prvním rohu prezentovala nová 
akvizice Vrchoviny Burian, ale 
hlava šla těsně nad. O dvě minuty 
na to se z ničeho nic po přiťuknutí 
a rozestoupení hostujících stoperů 
dostal do tutovky Wolker, který 
Uvarenka na velkém vápně lobo-

nabízí

Nové Město na Moravě, Horní 330
tel.: 566 618 535, 608 477 428

zakládání a údržbu zahrad

pokládání travních koberců

prodej okr.dřevin ,růží a ovocných stromů

prodej sazenic jahod

izolace a osázení bazénů a jezírek

nejlevnější řezané květiny a nevšední vazby

SFK Vrchovina přepisuje dějiny

val, ale málo, nic z 
toho nebylo. V 15. 
minutě se dostal do 
šance Michal, ale 
obránce odvrátil. 
Ve 26. minutě šel 
do brejku hostující 
Krutý, ale v rozho-
dující chvíli si šlápl 
na míč a obránce 
Lukáš Smetana míč 
„uklidil“ do bezpe-
čí. Pět minut na to 
vyrobila Jihlava hrubku, ale domá-
cí Horáček (nová posila ze Skutče) 
se po zablokování obráncem Bačou 
k zakončení nedostal. Ve 34. mi-
nutě přišel perfektně zahraný roh 
Lukáše Wolkera na první tyč, hlava 
Buchty a následně teč Lukáše Sme-
tany znamenala vyrovnání na 1:1. 
Novoměstská aréna vybuchla nad-
šením a domácí fanoušci nevěřícně 
kroutili hlavami. Ve 42. minutě zle-
va hosté zahrávali standardku, ale 
obrana míč odvrátila.

Ve druhé půli se čekal obrov-
ský nápor hostí, ale ten překvapivě 
nepřicházel, v 54. minutě Adamec 
odvracel šanci v podobě zakon-
čení hlavou Halamy. Ano, Jihlava 
sice Vrchovinu přitlačila mezi 55. 
až 70. minutou zápasu, ale do šan-
ce je domácí nepustili. Ti naopak 

jezdili doslova „po prdeli“ na těž-
kém mokrém terénu. Za zmínění 
stojí centr hostí zleva v 64. minutě, 
který odhlavičkoval Burian. Na sa-
motném konci zápasu zahrozili do-
mácí a to hned dvakrát, když nej-
prve po kombinaci přišel přetažený 
centr do vápna a v předposlední 
minutě Kalich chytrou střelou z 
22 metrů chtěl obstřelit hostující 
gólmana Uvarenka, míč šel metr 
vedle. Stalo se to, čemu nikdo, 
ani ten největší snílek, nevěřil, po 
devadesátiminutovém boji se zro-
dila překvapující remíza s jasným 
favoritem, přišly na řadu pokutové 
kopy!

Jsou to neuvěřitelné nervy, prv-
ní, kdo jde na penaltu, je Vrchovin-
ský kapitán Lukáš Michal, který s 
přehledem posílá domácí do vede-

ní. Jihlava srovnává, tak to jde do 
čtvrté série, když domácí mladíček 
Michal Buchta bombou otře míč o 
břevno - nedává. Hostujícího Ze-
linku vychytává bravurně Adamec, 
jelikož přesně vystihl směr míče. 
Přichází šestá KO- série. Míč si sta-
ví obránce Ondřej Poul, jeho střelu 
gólman hostí vystihl, ale míč jen 
prsty olíznul. Domácí posílá opět 
do vedení 5:4. Za hosty ke značce 
PK přichází černá perla z Brazílie 
Gabriel a jeho bombu Adamec opět 
zachytil. Posledně jmenovaný se 
stává hrdinou penaltového rozstře-
lu! Další střelci pokutových kopů 
za domácí tým byli Pavel Smetana 
a oba bratři Skalníkové, Kamil a 
Michal.

Roman Wolker, 
SFK Vrchovina

SFK Vrchovina - FC Vysočina Jihlava 
1:1 (1:1) na penalty 5:4

branky: 34´ Lukáš Smetana, 3´ Filip Dort 
a poslední penaltu proměnil Ondřej Poul

Novoměstští fotbalisté porazili tým druhé ligy. Tým, který 
vyhlásil útok na postup do Gambrinus ligy.
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narozené děti:
4. 7. Jakub Kříž
24. 7. Štěpán Němec
26. 7. Lucie Vlčková
1. 8. Natálie Marešová
3. 8. Ondřej Kadlec
5. 8. Jakub Koky
6. 8. Jindřich Beneš
6. 8. Kateřina Veinlichová
10. 8. Jana Bětíková
15. 8. David Ondráček

svatby:
24. 7.    Romana Dvořáková, Josef Hudeček

jubilanti – září:
3. 9. Marie Janíčková  91 let
5. 9. Miroslávka Hlaváčková 85 let
5. 9. Božena Zajíčková  88 let
8. 9. Miroslav Lenfeld  85 let
11. 9. Marie Žáková  86 let
14. 9. Františka Pýchová  86 let
15. 9. František Janů  95 let
18. 9. Josef Hájek  75 let
23. 9. Anastázie Havlíčková 95 let
24. 9. Marie Musilová  86 let

úmrtí:
13. 8. Jaroslava Marečková (Nové Město, 1949)
19. 8. Josef Krejčí (Pohledec, 1931)

 z matriky

inzerce „Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“   Dalajlama

Aerobik, Baby aerobic, Florbal pro kluky a 
holky, Judo, Kick box (pro děti i dospělé), Kick 
box aerobic, Let‘s dance, Míčové hry+hravé 
sportování, Orientální tanec, Stolní tenis, Zum-
ba(pro děti i dospělé), 
Keramika s Alčou, 
Netradiční výtvarné techniky, Točení na kruhu, 
Tvořínek, Angličtina I-IV, Mluvím anglicky I, 
II, Digitální video a fotografie, Klub PC her, 
Počítače pro začátečníky a mírně pokročilé (pro 

- projekty energetických zdrojů a topení,
- tepelná čerpadla IVT, Stiebel Eltron
- solární systémy ThermoSolar
- kotle na dřevo a pelety Atmos, Verner
- krbové vložky HOXTER
- větracích jednotky s rekuperací tepla
- vyřízení žádosti o státní podporu
- instalace: voda – topení - centrální vysavač.

ZELENÁ ÚSPORÁM

- kotle na dřevo, krb. vložky ... 50 (80) tis. Kč
- automatické kotle na pelety.......... 95 tis. Kč
- tepelná čerpadla ..….………… 45-75 tis. Kč
- solární systémy ..….………... 55 (80) tis. Kč

z programu lze čerpat dotace na:

Firma SOLAR TOP
dodavatel dotačního programu provádí:

Soškova 1550, 592 31 Nové Město na Moravě
566 616 659  solar@solartop.cz, www.solartop.cz

TOPENÁRSKÉ CENTRUM
obchod

…dětem, dospělým, lidem v těžké situaci nebo postiženým. Obrátit se 
na pracovníky občanského sdružení s názvem Sdružení Nové Město na 
Moravě můžeme téměř kdykoli. Nestátní nezisková organizace vznikla 
v roce 1998 a je zaměřená na poskytování sociálních služeb, a to nejen 
v Novém Městě na Moravě, ale pomáhají i v širším regionu. V současné 
době poskytuje Sdružení Nové Město na Moravě pět služeb. 

Jednou z nich je Raná péče. Služba pro rodiny, které se starají o malé 
děti znevýhodněné zdravotním postižením, nebo třeba předčasným naroze-
ním. Terénní pracovnice navštěvují rodiny osobně, povzbuzují vývoj dítěte, 
zprostředkovávají rodičům potřebné informace a sociální kontakty. Sociál-
ně aktivizační služby jsou určené rodinám s dětmi, které se ocitly v nepří-
znivé životní situaci. Častými problémy jsou partnerské vztahy, výchovné 
problémy, nezaměstnanost nebo zadluženost. Sociální pracovník pomáhá 
rodině najít řešení přímo v místě jejího bydliště. EZOP neboli nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež. Tady mohou děti trávit volný čas a přitom své 
problémy řešit s kvalifikovanými lidmi. Služba je anonymní, diskrétní, bez-
platná a snaží se pomoci dětem překonávat různé životní překážky. Služ-
bu osobní asistence využívají dospělí s omezenou pohyblivostí, a to nejen         
z důvodu nemoci a stáří, ale i nějaké aktuální krizové situace. I za nimi so-
ciální pracovnice docházejí domů. Občanská poradna je určena především 
dospělým, ale mohou jéi využít  i 
starší děti. Kvalifikovaní pracov-
níci nabízejí bezplatné konzulta-
ce se zaměřením např. na rodin-
né či pracovní právo, ale třeba i 
na dluhovou problematiku.

Sdružení najdete v Novém 
Městě na Moravě na ulici Drob-
ného 301, telefon: 566 615 217. 

             (VK)

6. 9. Po - VÝBOR
14.30 hod - Zážitky z prázdnin
Informace o příštích akcích
16 hod.  
14. 9. Út - Vycházka
směr koupaliště – Maršovice    
Sraz u viaduktu ve 14hod 
20. 9. Po - Promítání
videa ze setkání Nových Měst
16h. (gratulace k narozeninám)
27. 9. Po - Výlet autobusem 
do Sněžného
Odjezd v 9hod z autobusového 
nebo vlakového nádraží  

Program Klubu seniorů - září 2010

Zájmové útvary pro školní rok 2010-2011
děti i dospělé), Airsoft, Deskové hry, Detektivní 
agentura, Dramaťárna, Hry na hrdiny (LARP), 
Klubíčkoviny, Letem světem, Modelářství, 
Olešná-kroužky pro mladší a starší děti, Ša-

chy, Šikovná vařečka, 
Akordeon, Bicí nástro-

je, Hra na keyboard, Kytara k táboráku (pro děti 
i dospělé), Píšťalka, Rocková kytara, Rocková 
skupina, Drumben-rytmická cvičení, Cvičení 
pro dospělé baculky, Klub maminek Zvoneček

Už jste se přihlásili??

Více informací a nabídku aktivit pro dospělé hledejte na www.klubicko.eu
www.klubicko.eu

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Výhledy 526, 
592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 616 151, 608 822 562, email info@klubicko.eu

Pomáhají …

      Ceník plošné inzerce
Umístění:
titulní stránka 
vnitřní stránka

Plošnou inzerci můžete využít pro komerční nebo propagační účely. 
Inzeráty posílejte na zpravodaj@nmnm.cz. Podklady můžete zanechat v 
kanceláři KD, Městské knihovně nebo v Horáckém muzeu. Přidejte prosím 
i své fakturační údaje, částku můžete hradit bankovním převodem nebo v 
hotovosti v kanceláři KD. 

Stejně postupujte i při žádosti o zveřejnění blahopřání či vzpomínek. 
Cena: 220,- Kč.

Řádkovou inzerci zveřejníme zdarma, limitovat budeme pouze jejich 
počet a délku. Maximálně otiskneme 20 nejdříve podaných inzerátů. Obsa-
hově prosíme o stručnost.  

Velikost: Cena:
19 x 3 cm 600,- Kč
1/8 A4 300,- Kč
1/4 A4 600,- Kč
1/2 A4 1200,- Kč
celá A4 2400,- Kč

Inzerce v Novoměstsku:
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Prodám dveře vchodové plastové, 
vč. zámků a kování, bílé a hnědé, pů-
vodně 15.000 Kč/ks nyní 7.800 Kč/ks. 
Dále plastová okna a zahradní bránu a 
branku vč. sloupků a pletiva. Vše nové 
z neuskutečněné stavby. Levně. Přive-
zu zdarma. Tel: 777106709

Daruji do dobrých rukou koťátka, 
matka krásně zbarvená. Odběr polovi-
na 09/10. NM. Tel: 603352707

Prodám 4ks zimních pneu 
165/70R14. Jeté jednu zimu. Tel: 
603939932

Přenecháme dvojhrob na katolic-
kém hřbitově. Tel: 561024041

Vyměním státní byt 2 + 1 s balko-
nem za byt 1 + 1 nebo garsonku. Byt 
je po rekonstrukci, vše nové i podlahy. 
Požaduji doplatek. Nutno vidět! Tel: 
732356880, 732885166

Prodám nepoškozený, rok starý, 
rohový stůl, odstín olše, délka 124 cm 
a 90 cm (levá část), v:75 cm, hl. 45 cm. 
Vpravo šuplík a skříňka, vlevo prostor 
pro PC a pořadač CD. Dále výsuvná 
přihrádka pro klávesnici. Cena 1300,- 
Kč. Tel: 604584399

Pronajmu byt 2+kk v osobním 
vlastnictví v Novém Městě. Volný ve 
4. čtvrtletí 2010, cena dohodou. Tel: 
736236255

Nabízím dlouhodobý pronájem ga-
ráže na Holubce. Zn.: od 1.10. 2010, 
Tel: 777256302 ve več.h.

Pronajmu byt 3+1 v Novém 
Městě na Moravě u nemocnice. Tel: 
604939871

Koupím větší množství statice li-
monium, tatariku a další sušené kvě-
tiny nebo bodláky. Zahradnictví Nové 
Město na Moravě, ul. Horní 330. Tel: 
608477428

Prodám: dětské kolo za 400 Kč, zr-
cadlovou koupelnovou skříňku za 700 
Kč, vnitřní dveře, šířka 70 cm za 200,- 
Kč. Tel: 728922719

Prodám cestovní postýlku BABY 
POINT – APOLLO, sv. modré barvy, 
pro děti do 15 kg. Součástí je i přebalo-

miniBazar

Chtěla bych poděkovat panu 
Janu Knapčokovi za záchranu 
mého života. 

S úctou Andrea Uhlířová

Dne 13. 8. 2010 oslavili zlatou 
svatbu manželé Slavomír a Milo-
slava Mokrých z Nového Města 
na Moravě. Za lásku a pochopení 
jim děkují,  pevné zdraví a málo 
starostí  jim do dalšího společného 
života  přejí 

snacha Hana Mokrá 
a vnučka Hanka. 

poděkování

inzerce „Neselhal jsem 10.000 krát. Našel jsem 10.000 způsobů, které nefugují.“  Thomas A. Edison

- D.Kadlecová
AEROBIC + POSILOVÁNÍ

- V.Fialová
STEP AEROBIC

- M.Hradilová
AEROBIC

- V.Fialová
AEROBIC + POSILOVÁNÍ

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

tělocvičny gymnázia
od 6.září, 18 - 19 h

vací pultík, světýlko, které hraje a vibru-
je, přenosná taška a síťka proti hmyzu. 
Cena 1000 Kč, tel: 604411485

Prodám zimní fusak po 1 dítěti, bar-
va černá, uvnitř s výšivkou medvěda. 
Jako nový, velmi teplý. Cena 450Kč, 
tel: 604 411 485

Prodám podzimní fusak pro mimin-
ka do 3. měsíců. Používán místo klasic-
ké zavinovačky. Barva krémová. Cena 
150Kč, tel: 604411485

Prodám peřiny do dětské postýlky. 
Bílé, polštář 37 x 57 cm, délka 87 x 118 
cm. Cena 140 Kč, tel: 604411485

Prodám vaničku na miminko modré 
perleťové barvy + lehátko do vaničky s 
potiskem medvídků. V perfektním sta-
vu. Cena 150 Kč, tel: 604411485

Prodám kočárek DORJAN CROSS 
COUNTRY, cihlové barvy s béžovými 
prvky, po dvou dětech.  Polohovatelný 
s překlápěcí rukojetí, odpružení kol, 
součástí taška, síťka, pláštěnka a pul-
tík. Cena 800 Kč, tel: 604411485

Prodám kočárek QUINNY Fashi-
on, šedo-černá čtyřkolka, rok 2002, 
polohovatelná sedačka i nánožník, 
ruční i nožní brzda, odnímatelné bez-
pečnostní madlo, pojistka na skládání 
kočárku, zimní fusak, pláštěnka. Foto 
zašleme e-mailem, tel.: 737 206 049; 
cena 1.900,- Kč

Koupím garáž v N.Městě na Mor. 
SMS na tel.č. 732 938 904. Ozvu se, 
děkuji.

Prodám byt v OV i s garáží /u domu/ 
v cihlovém domě bez výtahu /4rodiny/, 
s vlastním plynovým topením, pozem-
ky pro zahrádku či venkovní posezení, 
dobrá dostupnost, volný, v Bystřici n.P. 
v klidné části, nedaleko centra města. 
Cena dohodou, tel: 737839705.

zahájíme pod
vedením  paní Buryanové z taneční školy
STARLET Brno kurz společenského
chování a tance.

Kulturní dům – „taneční“, Tyršova 1001,
592  31 Nové Město na Moravě
nebo na e-mailu:

Dne 9. září 2010 v 16.00

Zájemci se mohou přihlašovat
do 3. září 2010  na adrese:

vlasta.soldanova@nmnm.cz,
popřípadě na tel.: 566 618 961.
Cena kurzu 1.200 Kč.

Kurz
společenského chování
a tance 2010

(Pozn.: Žáci novoměstských středních škol
se přihlašují hromadně.)

Kulturní dům – velký sál

VITALINKA: 773 300 150 
w w w . v i t a c r e d i t . c z

SLEVY
AŽ !70%

ŠKOLNÍ KOUTEK V NOVÉM

přes 300 druhů škol. ,
aktovek, , sáčků

batohů
penálů

Vybavíme děti do ŠKOLY.
Ke každému batohu .DÁREK

Kalendáře a diáře 2011

Dne 16. 8. 
2010 by oslavi-
la své 64. naro-
zeniny Jarosla-
va Karpíšková. 

S láskou 
v z p o m í n a -
jí manžel Stanislav, dcery Stáňa, 
Pavlína a synové Jirka, Martin, 
Jarda a Standa s rodinami.

vzpomínka

blahopřání

n

Nové Město na Moravě letos vy-
řešilo dlouho diskutovanou otázku 
veřejných záchodků. Tu suplovaly to-
alety na autobusovém nádraží. Co je 
na přiložené fotografii, kterou redakce 
schválně nezveřejňuje v plné velikosti, 
si můžete domyslet. Člověk, který ten-
to lidský artefakt přede dveřmi našel, 
nevycházel z údivu. Jedná se o čistý 
vandalismus mladých? Podle správce nádraží Zdeňka Dvořáka ano: „Vý-
tržnosti mladých jsou tady na denním pořádku.“ 

Nebo to bylo jinak? Nové veřejné toalety jsou umístěny v budově poli-
kliniky a jsou k dispozici od 7:00 hod do 19:00 hod (o víkendech do 18:00 
hod), ty na autobusovém nádraží slouží převážně cestujícím, a to v době 
dopravní špičky od 7:00 hod do 15:30 hod.

Máme nové veřejné toalety, tak proč to dělat jinde?



kulturní kalendář
srpen

27. Novoměstské slavnosti medu 
 aneb sladké ukončení léta
 Vratislavovo náměstí, Nové Město
 pátek 8:00 – 17:00 hod, 
 sobota 8:00 – 13:30 hod

 Evropský pohár IBU cup v biatlonu 
 na kolečkových lyžích
 sportovní areálu u hotelu Ski

 Slavnostní odhalení památníku  
 Slavkovice od 14:00 hod

září
 Otevřeno Jimramov - festival
 náměstí a park Bludník, Jimramov
 v pátek od 18hod, v sobotu od 10 hod

8. Fleret a Jarmila Šuláková - koncert
 KD Nové Město v 19:00 hod 

 Koloběžkiáda – dětská soutěž
 DDM Klubíčko
 13:30 - 18:00 hod

 Kuky se vrací – dobrodružný, rodinný
 kino, Nové Město 
 v 18:00 hod

 Návštěva prezidenta republiky 
 Václava Klause
 Vratislavovo náměstí 

 Muž ve stínu – thriller
 kino, Nové Město ve 20:00 hod

 Třikrát život – divadlo 
 KD, Nové Město od 18:00 hod

 Křídla – festival
 KD Křídla
 pátek od 19:00 hod, sobota od 11:00 hod 

 Ženy v pokušení – komedie
 kino, Nové Město ve 20:00 hod

 Čarodějův učeň – dobrodružný, akční
 kino, Nové Město ve 20:00 hod

 Kájínek – kriminální thriller
 kino, Nové Město ve 20:00 hod

 Jak vycvičit draka - animovaný
 kino, Nové Město v 17:30 hod

 Zatím spolu, zatím živi – ak. komedie
 kino, Nové Město ve 20:00 hod

11.

n 10kultura „To nejsou ovocný knedlíky, to jsou amarouny s borůvkami…“   Zdeněk Pohlreich

Když jsem sledovala zprávy v televizi          
o katastrofálních následcích záplav v sever-
ních Čechách, bylo mi jasné, že musím něco 
podniknout a hlavně rychle, aby naše pomoc 
přišla včas.

Po souhlasu ga-
ranta NKZ, kterým 
je starostka města,                   
a svých kolegů, jsme 
v úterý 10. srpna 
2010 vyhlásili veřej-
nou sbírku materiálu, 
o který měla zájem 
obec Stružnice. V te-
levizi jsme o ní slyšeli                           
a s jejím představite-
lem panem Mečířem 
jsme vše dopředu do-
hodli. Samozřejmě ne-
smím přehlédnout oka-
mžitý souhlas kolegů 
z Technických služeb, kteří nezištně přislíbili 
odvoz věcí do postižené oblasti.

Bylo úžasné a dojemné sledovat, jak se 
věci rychle hromadily. Obec žádala lopaty, 
kbelíky, hadry na podlahu, modráky, holinky, 
desinfekční prostředky, saponáty, ale i repe-
lenty, leukoplasti, léky, apod.  Velmi příjem-
ným překvapením byla pro nás skutečnost, 
že se k naší výzvě připojila obec Bobrová a 
druhý den sbírky, tedy ve středu 11. 8. 2010, 
přivezla plnou multikáru potřebných věcí.

Ve čtvrtek 12. 8. 2010 po 6,00 hod zaměst-
nanci TS vše naložili a odjeli na tříhodinovou 
cestu do Stružnice v Čechách. Po příjezdu ři-
dičů TS zpět jsme se dozvěděli o radostném 
přivítání, o překvapení, kolik materiálu do-
vezli a samozřejmě o poděkování a vděčnosti, 
které představitelé i občané obce projevili. 

Ráda bych proto poděkovala v první řadě 
svým kolegům, kteří se ochotně ujali práce 

Kdo rychle dává, dvakrát dává.
navíc, řediteli a zaměstnancům Technických 
služeb, kteří okamžitě pochopili naléhavost 
mého jednání, pomohli s naložením a odvo-
zem, dále bych chtěla moc poděkovat všem 

občanům, kterým není 
lhostejný osud našich 
spoluobčanů a kteří na-
koupili a nanosili tako-
vé množství potřebných 
věcí a v neposlední 
řadě i občanům Bob-
rové, kteří se tak rychle 
připojili k naší výzvě      
a dovezli též mnoho po-
třebného materiálu. 

Na závěr cítím velké 
uspokojení nad tím, že 
se nám, kteří se sbírky 
tak rychle zúčastnili, 
podařilo alespoň čás-
tečně zmírnit utrpení 

lidí z obce Stružnice v severních Čechách.
Děkuji Vlasta Soldánová

ředitel Novoměstských kulturních 
zařízení

Pomalu ale jistě se můžete těšit na jedineč-
ný multižánrový a multikulturní festival Křídla, 
který letos proběhne v pátek 17. a sobotu a 18. 
září. Jako vždy je pro návštěvníky připravena 
spousta zajímavé hudby (vystoupí 11 kapel), 
divadla, výstava a mnoho dalšího, co tradičně 
a neodmyslitelně k festivalu patří. 

Více informací se dozvíte na www.festival-
kridla.cz, svůj profil má festival i na facebooku. 
Pořádá jej Lysina lenina. Vstupné na páteční večer je 170 Kč, na sobotní 180 Kč. Zvýhodněná 
permanentní vstupenka na oba dny stojí 250 Kč. Festival Křídla se koná díky podpoře Města 
Nového Města na Moravě. (ll)

Festival Křídla už letí k vám!

Pátek 17.září od 19.00 hod
KSV, Korisz, První hoře, Discoball
sobota 18.září 
Dopoledne od 11.00
Bohoslužba, Výlet
Odpoledne od 14.00
Chandraradar: Nevěsta

Honza Hrubec: Tristan a Isolda
Večer od 17.00
Žofie Kabelková, Karel na nákupech, Leninova pleš, 

Nil, Traband, Poletíme?, Volant
V průběhu festivalu výstava fotek z nejsevernějšího 

trvale obydleného místa na světě – Ny Alesund – Křídla 
aneb fotografický zip Jakuba Žárského

Podzimní  bazárek 
Mateřské centrum Zvoneček pořádá „Bazárek“  6. - 10. 

září. Abychom předešli problémům, které vznikají při prodeji 
a následném vydávání neprodaných věcí, žádáme maminky, 
jež se chtějí do prodeje zapojit, aby dodržely tato pravidla:

1. Každá maminka má u nás možnost nabídnout maximálně 
50 položek.

2. Veškeré věci určené k prodeji musí být zapsány na formu-
láři, který je možné vyzvednout přímo v MC Zvoneček, a nebo 
stáhnout z internetu na našich webových stránkách. Na stránkách 
je i vzorový formulář i vzor cedulky.

3. Na každou část oblečení musí být cedulka přišita sešívač-
kou či nití a nebo spínacími špendlíky tak, aby nedošlo ke ztrátě 
cedulky při prohlížení zboží.

Více informací můžete zjistit buď přímo u nás v MC Zvo-
neček, který je v DDM Klubíčko, nebo na našich internetových 
stránkách www.zvonecek.estranky.cz či nás můžete kontaktovat  
na sobotkova@klubicko.eu (777 822 612) Alena Sobotková.Těší-
me se na spolupráci.

Po.  6.9.2010: Výběr zboží 8-16 h.
Út. 7.9.2010: Prodej zboží 8-16.30 h.
St. 8.9.2010: Prodej zboží 8-16h.
Pá. 10.9.2010: Výdej neprodaného zboží 8-16h.

skupina První hoře, která na festivalu Křídla zahraje v pátek 17. září.

28.

28.
29.

29.

3.
4.

8.

11.

11.

17.

17.
18.

18.

22.

26.

28.

25.
26.

Další zpravodaj:
Vydání zářijového Novoměstska se kvůli návštěvě prezidenta 

republiky o pár dnů posune. Uzavírka čísla bude 10. 9. 
Svou inzerci můžete předávat v kanceláři Kulturního domu, 

Městské knihovně, Horáckém muzeu, a nebo využít internetové 
adresy zpravodaj@nmnm.cz, případně tel: 722 905 756 (redaktorka 
Veronika Klapačová).

Pokud k Vám Novoměstsko nedochází, nebojte se nás kontaktovat, 
pokusíme se vše vyřešit. Jeden výtisk připadá na jedno popisné číslo. No-
voměstko si bezplatně můžete vyzvednout na Informačním centru nebo 
v knihkupectví Trojan. Vaše individuální požadavky rádi vyřídíme. 



text: VáclaV okurka

n 11historie, hobby Po trávě se nechodí .... po trávě se směje !!!

Novoměstský rodák Karel Ně-
mec měl veliký talent k malování. 
Protože však byl jediným synem, 
počítalo se s ním jako s budoucím 
hospodářem na rodném domě. Přes-
tože pracoval v otcově sedlářské 
dílně, pokoušel se o první modelo-
vání z hlíny, ale toho brzy zanechal 
a věnoval se plně malování. Krátce 
po založení reálky v Novém Měs-
tě se prostřednictvím Petra Křičky 
seznámil s celou studentskou spo-
lečností a byl jí plně respektován, 
i když sám na reálce nestudoval. 
Velmi toužil po dalším vzdělání, ale 
bylo těžké přesvědčit rodiče, kteří 
kumštu nepřáli. Díky svému příteli, 
příštímu architektu St. Sochorovi    
z Hodíškova, který studoval v Pra-
ze a některé jeho práce předložil k 
posouzení ak. mal. Al. Kalvodovi, 
byl přijat na jeho malířskou školu  v 
Praze. A tak Němec v roce 1903 ve 
svých čtyřiadvaceti letech odchází 
do Prahy. Tam se v Kalvodově ma-
-lířské škole seznámil s několika 
budoucími významnými umělci, 
mimo jiné  s ak. mal. Josefem Vá-
chalem a Gustavem Macounem. V 
roce 1910 byl přijat na Akademii 
výtvarných umění k prof. Schwai-
grovi, kam ovšem už nenastoupil. 
Kvůli nemoci otce se musel vrátit 
domů, aby se ujal hospodářství. A 
tak po celý svůj další život zůstal 
věrný svému rodnému městu a 
kraji. Pouze v roce 1914 odešel na 
ruskou frontu, kde brzy upadl do 
ruského zajetí.

Po návratu z války se pustil do 
práce „jako lev“ – jak napsal své-
mu příteli ak. mal. Václavu Jíchovi. 
Mimo hospodářství a svých malíř-
ských prací se také plně zapojil do 
veřejného života. Byl jedním ze 
zakladatelů Horáckého muzea, kte-
rému se velmi věnoval. V roce 1913 
organizoval v Novém Městě výsta-
vu děl místních umělců. Později s 
tehdejším farářem P. Matějem Mül-
lerem, který byl velkým přítelem 
umění, dojednal sgrafitovou vý-
zdobu katolického kostela, což sám 

Největší starostí v tomto období 
je závlaha, nezanedbávejte ji a uvi-
díte, jak se květy ještě úžasně mo-

hou zbarvit, jak si tráva udrží sytě 
zelenou barvu a vypěstované plody 
šťavnatost. U trvalek odstraňujte 
odumřelé květy. Gazánie a afrikány 
můžete usušit na příští rok k vyse-
tí. Růže ořežte, aby byl podpořen 
jejich bohatší květ. Nebojte se od-
stranit asi třetinu vzrůstu růží a slabé 
vytáhlé pahýly případně poškozené 
části kvůli plísním. Keře, které jsou 
odkvetlé, ostříhejte a odstraňte ne-
mocné větve, stále přitom udržujte 
výsledný tvar. Pokud jste to v tomto 

měsíci nestihli, ještě zasejte semena nebo sazenice pórku, mrkve, jedlé 
řepy, salátu nebo špenátu. Využijte bylinky, které na zahradě zbývají, mů-
žete je zamrazit a využívat až do jara. Takovou pažitku v zimě do polévky 
jako když najdete. Příjemnou zářijovou sklizeň a krásný zbytek léta přeje 
za celé novoměstské zahradnictví.                        Milena Jirčíková

také v letech 1928 – 29 k miléniu 
sv. Václava uskutečnil. Často býval 
zván tehdejší baronkou na besedu 
na zámek. Ale nejblíže byl po celý 
život prostému lidu, ze kterého vy-
šel a z jehož životních příběhů často 
čerpal náměty pro svoje obrazy. 

Z první světové války, z ruského 

zajetí, kde zažil také tzv. Říjnovou 
revoluci, si do celého dalšího živo-
ta odnesl těžké antipatie ke všemu 
sovětskému. To mu ovšem, zvláště 
po únoru 1948, nemohlo pomoci 
k titulu národního umělce. Jak mu 
napsal k sedmdesátinám prof. P. 
Rudolf Tomandl: „Nemusí být člo-
věk národním umělcem jmenován, 
je však důležité, je-li za něho pova-
žován.“

Protože odmítal všechny nabíd-
ky tehdejších mocných na jejich 

propagační letáky a také pro svoji 
opravdovou víru, se kterou se nijak 
neskrýval, což se zvláště v padesá-
tých letech pokládalo téměř za in-
fekci, byl jaksi odsunut do pozadí. 
Přesto však celý svůj život dokázal 
rozdávat kolem sebe radost, a to 
také tím, že spoustu svých dřevory-
tů opravdu rozdal.

Karel Němec zemřel ve svém 
rodném domě 17. 6. 1960 v nedo-
žitých jednaosmdesáti letech. Po-
hřben byl na novoměstském hřbi-
tově za velké účasti lidí a všech 
široko daleko působících kněží, 
přestože byl tehdejší farář P. Karel 
Trunda upozorněn ONV, že není žá-
doucí, aby se pohřeb stal „kněžskou 
manifestací“. Prof. P. Rudolf To-
mandl nad jeho hrobem mimo jiné 
řekl: „Není důležité, jsi-li v nauč-
ném slovníku, ale hledají-li tě tam.“

„Horácko může být na svoje 
děti právem pyšné,“ končil svůj 
článek k mistrovým padesátinám 
Jiří Mahen.

Vzpomínka na Karla Němce
„Génius národa rozdává svoji práci nadaným lidem různého 
temperamentu, různých osudů a různé víry v život.“ To napsal v 
roce 1929 k padesátinám Karla Němce v Horáckých listech Jiří Mahen, který 
často na Horácko zajížděl a s K. Němcem se znal.

Pro zahrádkáře 

 keramika pro mate ské školy, školáci  
a dosp lé osoby 

 pali kování pro dosp lé 
 pronajímání nebytových prostor 
 po ádání kulturních a spole enských akcí 

 
 
 

Novoměstské sociální služby
Žďárská 68,

592 31 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby
Žďárská 68,

592 31 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby
(dále jen NSS) jsou p ísp vkovou organizací, 
jejímž z izovatelem je m sto Nové M sto na 
Morav . 
Poskytují ve ejnosti pe ovatelskou službu na 
území Nového M sta na Morav  a jeho 
místních ástech. 
 

*** 
 

Posláním pe ovatelské služby je poskytovat 
pomoc osobám, které se z d vodu v ku, 

chronického onemocn ní nebo zdravotního 
postižení ocitly v nep íznivé sociální situaci a 

vyžadují pomoc jiné osoby. 

Novoměstské sociální služby

Další aktivityDalší aktivity

 
editelka organizace 

tel: 566 652 802, 603 486 167 
e-mail: janu.h@nss.nmnm.cz 
 
Vedoucí p ímé pé e 
tel: 566 652 805, 732 202 616 
e-mail: krupicova.m@nss.nmnm.cz 
 
Sociální pracovník 
tel: 566 652 805, 733 121 772 
e-mail: fialova.h@nss.nmnm.cz 
 
 

Kontaktní osoby:Kontaktní osoby:

Novoměstské sociální služby
Žďárská 68,

592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 488 99 097

Webové stránky
http://nss.nmnm.cz

Potřebné formuláře pro zájemce o 
naše služby jsou k dispozici v DPS,

na webových stránkách
Novoměstských sociálních služeb
nebo na Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví na Městském úřadu

Nového Města na Moravě.
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15. září 2010

Vratislavovo náměstí
Nové Město na Moravě

setkání s občany 

ČESKÉ 
REPUBLIKY

Město Nové Město na Moravě 
Vás zve 

na setkání 

jarmark 
mladých výtvarníků

výtvarné sympózium
ukázka prací

kulturní a hudební 
program

s PREZIDENTEM

Aktuální program na 
www.nmnm.cz a plakátech 

Výstavy drobného hospodářského zvířectva se v novoměstském areálu cho-
vatelů za nádražím konají pravidelně, jedna z nich je každoročně i součástí poutě        
v Novém Městě na Moravě. 

O víkendu 14. a 15. srpna bylo k vidění 
několik stovek králíků, holubů, drůbeže, ne-
spočet exotického ptactva, ale i několik ka-
merunských koz. Program, především dětem, 
zpestřila agentura „Andílci v kožíšku“, která 
s sebou z Přibyslavi přivezla vycvičené psy, 
malá prasátka, beránka nebo skákající králíčky. 

Po nedělním pouťovém obědě předala nej-
lepším chovatelům ceny starostka města Zdeň-
ka Marková. 

Čestnou cenu získali: Josef Dobrovolný – 
králíci, Jaroslav Střešňák – holubi, Jaroslav Dudek – drůbež

Město prodává jednotlivé byty, nikoli celé domy. Pokud 
si byt nájemník nebude chtít koupit, zůstane dále v nájmu 
města, které se stane členem sdružení vlastníků bytových 
jednotek. Byt si mohou koupit nájemníci nebo jejich ro-
dinní příslušníci. 

Celkem je k prodeji připraveno 97 bytů různých veli-
kostí, a to v ulicích Křičkova, Žďárská a Purkyňova. Cena 
za m2 se pohybuje v rozmezí od 5.568,- Kč do 6.265,- Kč. 

Nájemníci dostanou během jednoho měsíce závazné 
nabídky a následujícího půlroku se musí rozhodnout, zda 
si byt chtějí koupit.  

Podle novely zákona, která začala platit začátkem července, mohou města         
za každý výherní hrací přístroj nebo podobné zařízení vybírat poplatky. 

Prodej bytů byl schválen
Zastupitelstvo města jednalo v mimořádném termí-

nu 10. srpna, aby vyřešilo prodej bytového fondu. Po 
zvážení definitivní nabídnuté ceny se vedení města se-
šlo se nájemníky. Větší polovina nájemníků souhlasila 
s odkoupením za nových finančních podmínek. 

Do městské kasy přibudou peníze 
z výherních hracích terminálů 

Na řadu stížností měst a obcí tak za-
reagovalo ministerstvo financí. Na území 
Nového Městě na Moravě je výherních 
hracích terminálu bezmála stovka. Jejich 

provoz vydělá městu od září do konce 
roku více jak půl milionu korun, které po-
užije v oblasti sportu nebo v neziskovém 
sektoru. 

Pouťová výstava zvířectva


