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Krajské volby na Vysočině. Vítězství 
zopakovala ČSSD

Věra Buchtová 
krajskou zastupitelkou

Nové Město bude mít svého zástupce v Za-
stupitelstvu Kraje Vysočina. Stala se jím Věra 
Buchtová, která uspěla na kandidátce KSČM.
Jste jediným zástupcem Nového Města v kraj-
ském zastupitelstvu. Překvapilo Vás to, či jste s 
možným zvolením počítala?
Nedá se říct, že jsem s možným zvolením počíta-
la. Šance byly tak 50 na 50. Spíše mne překvapilo, 
že nejsou i další zástupci z Nového Města. Je to 
škoda.
O co budete jako krajský zastupitel usilovat?
Pokusím se vytěžit co nejvíce ze zkušeností více 
než třicetileté činnosti v samosprávě Nového 
Města.
Jaké oblasti Vám budou nejbližší?
S prací v krajském zastupitelstvu nemám žádné 
zkušenosti. Uvedu tak pouze oblasti, které mi bu-
dou blízké a které se určitě budou týkat Nového 
Města. Jsou jimi školství, zdravotnictví a kultura.
Může Nové Město počítat s Vaší podporou 
v krajském zastupitelstvu?
Jsem novoměstský patriot. Podpora Nového 
Města je tedy pro mne samozřejmostí.           -mah-

Bazén nebo hala? Anketa se rozjíždí
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V pondělí 22. října odstartovala v Novém Městě 
anketa, na základě které lidé rozhodnou, zda se 
ve městě postaví bazén nebo sportovní hala. Za-
hájena byla veřejným projednáním v kulturním 
domě, kde měli lidé možnost seznámit se s plá-
novanými projekty a diskutovat o nich. Hlasovat 
prostřednictvím anketních lístků mohou lidé do 
pondělí 12. listopadu. Vyplněné lístky lze ode-
vzdat v knihovně v kulturním domě, na podatelně 
městského úřadu, v informačním centrum v Ho-
ráckém muzeu, Domě s pečovatelskou službou, a 
to vždy v provozních dobách zařízeních. Studenti 
SŠ mohou hlasovat ve svých školách. V uvede-

ných místech je rovněž možné si vyzvednout an-
ketní lístky, na místě je vyplnit a odevzdat. Zpraco-
vání odevzdaných lístků bude probíhat od 13. do 
16. listopadu. S výsledky budou občané seznáme-
ni v prosincovém čísle zpravodaje Novoměstsko. 
Za platné anketní lístky budou považovány pou-
ze kompletně vyplněné hlasovací lístky, tedy včet-
ně jména, bydliště a podpisu občana s označením 
zvolené varianty. Každý občan má jeden platný 
hlas. Hlasovat může každý občan Nového Měs-
ta a jeho místních částí, kterému je 15 a více let. 

-mah-
pokračování na str. 3

Pořadí podle počtu preferenčních hlasů 
v Novém Městě

Procentuální výsledky krajských voleb 
v Novém Městě a jeho místních částech

Krajské volby na Vysočině vyhrála ČSSD. 
Z celkových 45 mandátů v krajském zastupi-
telstvu jich vítězná strana získá 17. Ve volbách 
druhá v pořadí KSČM bude mít 11 zastupitelů 
a třetí KDU-ČSL obsadí v zastupitelstvu sedm 
křesel. Na mandáty v zastupitelstvu dosáhne 
i ODS, která jich získala pět, hnutí Pro Vysoči-
nu bude mít zastupitele tři a TOP 09 a Staros-

tové budou mít dva. Účast v krajských volbách 
činila na Vysočině 41,05 %, byla tak vyšší než 
celorepublikový průměr. Zájem o krajské volby 
byl také na Novoměstsku, tedy v našem městě 
a jeho místních částí. Zúčastnilo se jich 40,90 % 
voličů, přičemž se hlasovalo v celkem 15 voleb-
ních okrscích. Odevzdáno bylo 3 390 obálek.

-mah-
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Občané aktivně pro své město 
V  minulém čísle Novoměstska byla zvěřejněna 
krátká informace o tom, že se mohou občané 
Nového Města zapojit do komunitního života 
našeho města tím, že se budou podílet na jeho 
zkrášlování a úklidu. Město jim za tuto snahu 
podá pomocnou ruku při řešení jejich problému. 
Formou opakované, dobrovolně zvolené činnosti, 
umožňuje občanům přispět ke zkrášlení našeho 
města. Kdokoliv z  Novoměšťáků, komu jde o 
rozvoj obce a má čas se zapojit, má i tak trochu 
možnost jít naproti svému štěstí při řešení jaké-
hokoli problému se sociálním podtextem. Nejde 
o to, aby občané pouze pasivně přijímali městem 
navržená řešení, ale aktivně se podíleli i vlastním 
návrhem či zájmem o jakoukoli činnost, která 
povede ke zkrášlení našeho města. Odměnou za 

aktivní zapojení se do komunitního života města 
je možná podpora a pomoc rady města například 
při problémech splácení dluhů nebo zajištění by-
dlení. Město tak napomáhá mimo jiné předchá-
zet sociálnímu vyloučení za aktivního přispění 
těch, kterých se to přímo dotýká. Je potěšující, 
že za krátkou dobu fungování tohoto projektu se 
objevují první vlaštovky. Byť je pohled spoluobča-
nů prozatím různý. Nezaměstnaný muž, který by 
rád zůstal v našem městě, a zatím nemá kde, se 
aktivně zapojil ve svém volném čase, bez nároku 
na jakoukoli odměnu do údržby Koruny, Obory 
i náměstí. Jiný muž s přítelkyní, který řeší stejný 
problém, se zprvu odmítal zapojit. Nyní v projek-
tu vidí svoji možnost  jak najít střechu nad hlavou.             

-ska-

Rada města opět 
kompletní 
Městské zastupitelstvo na svém zářijovém zase-
dání jmenovalo nového člena rady města, jehož 
funkce byla po úmrtí pana Petra Pejchala neob-
sazená. Na návrh strany KDU-ČSL se členem 
rady města stala městská zastupitelka a středo-
školská učitelka Mgr. Helena Benešová Šustro-
vá.                                                                               -mah-

Budova DDM má 
nového majitele 
Vilku na Výhledech, kde do loňského školního 
roku sídlil Dům dětí a mládeže Klubíčko, koupi-
la firma Racom. Tato společnost vyrábí zařízení 
pro bezdrátový přenos dat a řadí se mezi důležité 
zaměstnavatele ve městě. V nově pořízeném ob-
jektu, který již nevyhovoval potřebám DDM, se 
chce společnost nadále věnovat vývoji a výrobě 
těchto zařízení. Město prodejem budovy získalo 
tři miliony korun.                                                   -mah-

Nová ředitelka 
Centra Zdislava 
Hana Janů byla radou města jmenována ředitel-
kou Centra Zdislava. Ředitelování se ujme od 
nového roku. Janů je v  současnosti také ředitel-
kou Novoměstských sociálních služeb, přičemž 
tuto funkci bude i nadále vykonávat. Centrum 
Zdislava čeká v příštím roce rekonstrukce a jeho 
rozšíření. Zvládnutí této nákladné akce bude ved-
le zdárného chodu jedním z hlavních úkolů nové 
ředitelky.                                                                   -mah-

Provoz na Jánské 
zklidní retardéry 
Čím dál více aut jezdí po ulici Jánská. Cesta 
tudy vede k nedalekému penzionu, který tu byl 
nedávno otevřen. Místním obyvatelům se však 
zvýšený provoz nelíbí. Vedení města tak přislí-
bilo, že v ulici nechá zbudovat zpomalovací retar-
déry. Do budoucna chystá výhybnu a další úpravy  
v této lokalitě.                                                          -mah-

Nové Město ukončilo členství 
ve Svazu měst a obcí ČR
Novoměstské zastupitelstvo rozhodlo o zrušení 
členství města ve Svazu měst a obcí ČR. Od no-
vého roku již tak nebude naše město členem této 
organizace. Důvodem k tomuto rozhodnutí je 
jednak minimální možnost ovlivnit chod této or-
ganizace z pozice jedné obce, ale v poslední době 
jsou to zejména neshody a názorové střety, které 
probíhají mezi Svazem měst a obcí ČR a Sdruže-

ním místních samospráv ČR. „Místo toho, aby 
hájili zájmy svých členů, se věnují pouze vzájem-
nému napadání mezi sebou. Proto jsme se shodli 
na tom, že nemá cenu nesmyslně utrácet peníze 
daňových poplatníků, a členství jsme ukončili,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda.  Měs-
to vystoupením ze svazu ušetří 25 tisíc korun 
ročně.                                                                          -mah-

Na náměstí přibude 
parkovací automat 

Staví se rychle. Terminál bude 
dokončen včas 

Známe to téměř všichni. Zaparkovat v centru 
města je přes týden problém. Aut tu neustále 
přibývá, místo však není nafukovací. Řada lidi 
využívala prostor před starou poštou, aby ušetři-
la za parkování na náměstí. Bylo zde proto často 
přeplněno. V průběhu listopadu tak bude na Vra-
tislavově náměstí umístěn další parkovací auto-
mat. Řidiči jej najdou před budovou bývalé pošty, 
naproti Halině. Houstnoucí doprava je mnohdy 
nepřehledná, riziko hrozí nejen řidičům, ale také 
chodcům, či cyklistům. Zavedení zpoplatněného 
parkování by mělo tuto situaci zlepšit.           -mah-

Práce na dopravním terminálu pokračují po-
dle plánu. Stavební ruch u vlakového nádraží 
tak brzy skončí. 
Většina prací se 
stihne dokončit v 
první polovině lis-
topadu. „Některé 
práce jsou v před-
stihu,“ vysvětluje 
starosta Nového 
Města Michal 
Šmarda. Vedle 
již opraveného 
nádraží již brzy 
vyroste dopravní 
terminál s pěti 
autobusovými stáními, z čehož tři budou kry-
tá. Dále tu vzniknou odstavná parkoviště pro 
autobusy a osobní auta. Řidiči tu najdou zhru-
ba třicet nových parkovacích míst. Myšleno je 
také na cyklisty, kteří mohou počítat se stáním 
pro kola. Počítá se také s vybudováním infor-
mačního systému, bezbariérových chodníků a 

přechodů pro chodce. V místě se opraví také 
infrastruktura a povrchy. Celkem se tu prostaví 

na dvacet mi-
lionů korun. 
Město přispěje 
necelou tře-
tinou, zbytek 
nákladů po-
kryje evropská 
dotace. Stavět 
se u vlakového 
nádraží začalo 
na přelomu čer-
vence a srpna. 
Výsledkem je 
propojený do-

pravní uzel pro vlakovou a autobusovou veřej-
nou dopravu, jehož výhody budou moci využít i 
návštěvníci Mistrovství světa v biatlonu. Právě 
konání vrcholové světové akce bylo jedním z vý-
znamných argumentů pro podporu vybudová-
ní nových terminálů ve Žďáře a v Novém Městě.                                                    

-mah-

Projekty bazénu a sportovní haly zblízka. Veřejné 
projednání v kulturním domě splnilo účel 
V pondělí 22. října se v sále kulturního domu 
sešlo několik desítek obyvatel města k veřejné-
mu projednání. Debata se týkala současného 
ústředního tématu, tedy zda se v Novém Městě 
postaví sportovní hala nebo bazén. Jak na úvod 
setkání zmínil novoměstský starosta Michal 
Šmarda, je to již 50 let, během kterých se No-
voměšťákům stále dokola slibuje hala a bazén. 
Odměnou za jejich trpělivost je nyní anketa, 
prostřednictvím které sami rozhodnou, zda 
se tu postaví sportovní hala anebo bazén. Kdo 
na projednání zavítal, měl možnost seznámit 
se s oběma projekty. Nejdříve představila svůj 
projekt plaveckého bazénu firma Arch design 
Brno. Bazén by měl stát na strategickém místě 
u novoměstské teplárny, kam by lidé snadno 
dorazili pěšky. Další výhodou této stavby je fakt, 
že při jejím vybudování nebude třeba žádných 
drahých terénních úprav. Objekt je dělen na dvě 

přilehlé budovy, jedna dvoupatrová a druhá pří-
zemní. V této části by měl být 25 metrů dlouhý 
bazén se čtyřmi drahami, volnočasový bazén 
a brouzdaliště. Plánováno je i 20 parkovacích 
míst. Takovýto počet se však vedení města i dle 
dotazů zdát být nedostatečný. Na základě poža-
davku občanů architekti také více zapracují na 
možnostech venkovní relaxace. Nové možnosti 
pro město a jeho obyvatele nabízí rovněž výstav-
ba sportovní haly, jejíž návrh je dílem žďárské 
firmy Santis. Hala by měla vyrůst v srdci novo-
městského sportovního centra. Jde o klidnou 
lokalitu, kterou by projektanti rádi zanechali 
a přitom tzv. změstštili. Co lidé v hale najdou? 
Šest šaten, plochu pro sportovce o velikosti 
44 x 24 m s výškou 8 m po vazník, tribunu pro 
140 návštěvníků a provozní zázemí. Stavbou 
haly by město získalo potřebné prostory pro 
pořádání turnajů, soutěží či větších vystoupení. 

Výhodou tohoto projektu je i vybudování velké-
ho parkoviště, díky kterému by se obyvatelům 
bydlícím v blízkosti jedné z plánových staveb 
výrazně ulevilo. Jak přítomní lidé reagovali na 
uvedená pro a proti? Celá diskuze se víceméně 
dělila mezi seniory, lobbující za bazén a osoby 
v produktivním věku, žádající sportovní halu. 
Přitom byly umírněny obavy rodičů o ztrátu 
školky a družiny. Byť byly mnohé otázky objas-
něny, na tu hlavní se veřejnost dozví odpověď 
v pondělí 10. prosince. V tento den se v kultur-
ním domě uskuteční veřejné zastupitelstvo, kde 
bude oznámen konečný verdikt, tedy která z 
těchto dvou staveb se ve městě vybuduje. „Bude 
se nadále pracovat na obou projektech, referen-
dum má být pouze doporučení zastupitelům, 
kterým projektem se má zabývat. Jde o to udělat 
konečně tu první věc a těšit se na tu další,“ zhod-
notil celou anketu starosta města.  -kuku-,-mah- 

pokračování ze str. 1

Technické parametry obou staveb 
Na veřejném projednání byly veřejnosti předsta-
veny technické parametry plánovaných projektů, 
tedy bazénu a sportovní haly. Byť se na základě 
anketního hlasování vybere „pouze“ jedna stav-
ba, neznamená to, že druhý projekt upadne do 
zapomnění. Město s ním bude počítat do bu-
doucna. „Oba jsou pro město klíčové a samozřej-
mě potřebné. Můžeme si však dovolit zahájit jen 

jeden z těchto projektů. Ten druhý bude muset 
počkat. Odhaduji nejméně 5 let,“ říká starosta 
Michal Šmarda. Na základě prosincového roz-
hodnutí zastupitelstva města, která stavba se vy-
buduje jako první, bude do dalšího kola projekto-
vání pokračovat již jen vítězný projekt. Stavební 
povolení by mělo být vydáno v polovině příštího 
roku a následně vybrán zhotovitel stavby.   -mah-

Bazén 
Pořizovací náklady 90 mil. Kč
Roční provozní náklady 10 mil. Kč
Ztráta 3,5 mil. Kč
Popis:

- předpokládané rozměry budovy cca 45 x 30 m
- kapacita krytého bazénu a welness celkem cca 60 
žen a 60 mužů

- počet plaveckých drah 4
- délka plaveckých drah 25 m
- další vybavení: dětský a relaxační bazén, brou-
zdaliště, welness (sauna)

Sportovní hala
Pořizovací náklady 50 mil. Kč
Roční provozní náklady cca 1,5 mil. Kč
Ztráta 0,5 mil. Kč
Popis:

- předpokládané rozměry - hrací plocha 44 x 24 m 
s výběhy, dělitelnost hrací plochy sítí 

- 3 tenisové kurty na šířku haly
- využití a vybavení - házená , volejbal, florbal, bas-
ketbal, sálová kopaná

- vnitřní povrch typu Tatraflex na hrací ploše
-tribuna pro 140 sedících diváků

Místa odevzdání anketních lístků:
Kulturní dům - knihovna
Městský úřad - podatelna
Horácké muzeum - informační centrum
Dům s pečovatelskou službou 
studenti SŠ ve svých školách
Anketní lístky se odevzdávají v provozní době 
uvedených zařízení. 
V těchto místech mají občané města také mož-
nost vyzvednout si anketní lístek.
Platné anketní lístky budou zařazeny do sloso-
vání o hodnotné věcné ceny (televizor, počítač, 
mobilní telefon a další věcné ceny). 
Výherci budou oznámeni na zasedání zastupi-
telstva města, které se uskuteční 10. prosince v 
kulturním domě.  

Důležité termíny
Ukončení ankety: 12. 11. 2012

Veřejné zastupitelstvo v KD: 10. 12. 2012

Bazén Sportovní hala
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Nemocnice přestěhovala ambulance. 
Finišují práce na akutním příjmu 
V  novoměstské nemocnici spějí do finále prá-
ce na akutním příjmu, známému častěji pod 
mezinárodně užívaným označením Emergen-
cy. Ten by v naší nemocnici měl začít fungovat 
během tohoto měsíce a zásadně změní vstup 
pacientů do zařízení. Urgentní příjem bude 

hlavní místo v nemocnici, kam bude přicházet 
každý akutně nemocný pacient, bez ohledu na 
jeho potíže a zda přijede sám či sanitou. Lidé 
by také měli vědět, že dokončení tohoto pří-
jmu si na čas vyžádalo přestěhování urologic-
kých a chirurgických odborných ambulancí. 

V budově chirurgie v 1. patře bude:

(K zaevidování se pacienti dostaví do chirurgické evidence)

Děkujeme, že máte rádi dobročinnost 
a zábavu
Začátek listopadu bývá pochmurný – babí léto 
je definitivně pryč, zima na dohled (ale ještě ne 
pravá, mrazivá a bílá), světla málo a tmy hodně… 
i proto pořádáme třetího (listopadu) ve tři hodi-
ny tři(krát) něco pro radost celé rodiny – BENE-
FICI 3-3-3. Také se rádi potěšíte něčím hezkým, 
když je venku pošmourno a nevlídno? Pak jsme 
dobročinný jarmark chystali právě pro vás!  
Můžete obdarovat sebe i své blízké a hlavně si 
užít pestré odpoledne – najdete tu věci drobné i 
větší, laciné i dražší. Zájem tvůrců – autorů, kteří 
svá dílka i díla pro tuto příležitost darovali (nebo 
přijdou sami prodávat a věnují nám polovinu vý-
těžku), předčil naše očekávání a velmi nás těší, že 
jsou mezi nimi lidé všeho věku, včetně dětí a se-
niorů!  A na co se můžete těšit? Nabízet budeme 
textilní hračky, originální trička, náušnice, brože i 
další šperky, vánoční ozdoby a dekorace, perníčky, 
mozaiková zrcadla, patchwork… a k tomu malé 
pohoštění, sklenku dobrého vína a dětský kou-
tek. Jarmark probíhá od 15 do 17 hodin v příze-
mí Horácké galerie. Podzimní (případný) splín 

zkusíme přemoci spolu s bystřickým Ateliérem 
Libuše a brněnským Artissimem, které před-
staví svou oděvní a šperkařskou tvorbu v 17:30 
hodin v podkroví Horácké galerie. Dámy, přijďte 
se dívat, obdivovat, potěšit, případně objedná-
vat a kupovat – a nezapomeňte doma své dcery, 
tety, babičky, přítelkyně a kamarádky (pánové 
jsou též vítáni)! Podvečer zpříjemní sklenka 
vína a něco dobrého k  zakousnutí, vstupné je 
dobrovolné. Báru Hrzánovou zná většina z nás 
hlavně jako skvělou herečku a vypravěčku, 
tentokrát máme jedinečnou možnost přivítat 
ji jako zpěvačku spolu s  kapelou Conduran-
go, která vznikla už v  době jejího studia. Hud-
ba je to výrazná a veselá, proto vás na koncert 
upřímně zveme. Vstupenky je možné koupit 
v  předprodeji nebo před koncertem, který začí-
ná v Kulturním domě v 19 hodin. Přijďte, dobře 
se bavte a pomozte tak službě Raná péče, která 
podporuje rodiny s malými dětmi s postižením. 
Děkujeme, že máte rádi dobročinnost a zábavu! 

Ruth Šormová

Chcete podpořit 
Světový den diabetu?
Každý z nás se určitě ve svém životě setkal s  ne-
mocí zvanou diabetes čili cukrovka. O tom, co 
tato zdánlivě nebolestivá nemoc dokáže napá-
chat za škody v lidském těle, se mohli dozvědět 
i účastníci přednášek projektu Podpora zdraví a 
zdravého životního stylu z úst těch nejpovolaněj-
ších, MUDr. Pavla Pávka a Mgr. Radka Nedomy.  
Nejenom pro všechny ty, kterým není lhostejný 
osud lidí, kteří s  touto zákeřnou nemocí boju-
jí, ale i pro všechny ostatní zájemce je určena 
akce Pochod proti diabetu, která se uskuteční 
v předvečer Světového dne diabetu. Světový den 
diabetu byl vyhlášen 14. listopadu v roce 1991. 
Symbolickým datem pro vyhlášení  byl den na-
rození objevitele inzulinu Frederika Bantinga. 
Sraz všech účastníků Pochodu proti diabetu je 
dne 13. 11. 2012 v  15:00 hodin u budovy No-
voměstských sociálních služeb na Žďárské uli-
ci v  Novém Městě na Moravě. Trasa pochodu 
povede po Radnické ulici směrem na Vratisla-
vovo náměstí k  radnici města. Zhruba třiceti-
minutový symbolický pochod má upozornit na 
diabetes, a tím i zvýšit povědomí lidí o této civi-
lizační chorobě. Zároveň má přimět lidi k tomu, 
aby se více starali o svoje zdraví a mohou začít 
právě chůzí. Projekt Podpora zdraví a zdravého 
životního stylu v  Novém Městě na Moravě byl 
finančně podpořen z  rozpočtu Kraje Vysočina 
v  rámci místní Agendy 21 a Zdraví 21. -řád-

Předání plaket 
Dr. Jánského
Zástupci oblastního spolku Českého červeného 
kříže ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou 
a transfuzním oddělení novoměstské nemocni-
ce předali na začátku října plakety Dr. Jánského. 
Ocenili tak dobrovolné bezpříspěvkové dárce 
krve. Plaketu obdrželo celkem 58 dárců, z toho 
7 dárců dostalo ocenění „Zlatý kříž“.             -hal-

Stomatologická pohotovost
3. 11. 2012 MUDr. Beata Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
4. 11. 2012 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
10. 11. 2012 MUDr. Miluše Hrašková
Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou,
 566 690 131
11. 11. 2012 MUDr. Tomáš Kreisler 
Bezručova 23, Žďár nad Sázavou, 566 621 000
17. 11. 2012 MDDr. Veronika Chytrá
Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 
739 093 334
18. 11. 2012 MUDr. Kateřina Pařízková 
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 130
24. 11. 2012 MUDr. Romana Konečná 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 
566 618 080
25. 11. 2012 MUDr. Tomáš Konečný 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 080

Ordinační doba vždy: 09:00 - 12:00 hodin
Aktuální pohotovost najdete i na stránkách 

novoměstské nemocnice www.nnm.cz. 

V přízemí interního pavilonu (ambulance č. 17) bude:

Městské policii nově velí Jiří Hradil  
Jiří Hradil se stal novým velitelem městské 
policie. Do jejího čela nastupuje po Petru 
Gregorovi, jenž neopouští sbor a v  jeho řa-
dách zůstává coby strážník. „Petr Gregor si 
zaslouží velké poděkování za svoji dlouhole-
tou činnost ve funkci velitele. Výměna na po-

zici vedoucího strážníka městské policie by 
měla přinést nové impulzy do další práce po-
licie,“ vysvětluje starosta Michal Šmarda. Jiří 
Hradil není u městské policie žádným nováč-
kem.  Doposud tu působil ve funkci strážníka. 

-mah- 

Od 1. října má Městská policie v  Novém 
Městě nového velitele. Stal se jím Jiří Hradil. 

Které z kroků jste již stihnul učinit?

V současné době se seznamuji s  funkcí ve-
doucího městské policie a veškerou agen-
dou, která je s  tímto spojena. Na velké změ-
ny tak zatím nebyl čas. Takovým prvním 
krokem bylo navýšení počtu hodin, které stráž-
níci vykonávají při pěší obchůzkové službě. 

Jaké budou priority městské policie pod Vaším 
vedením? 

Hlavní prioritou je, aby město vědělo, k čemu 
městskou policii má a proč si ji platí. Zároveň 
městští strážníci musí vědět, co od nich měs-
to a občané žádají. Obyvatelé ale i návštěvníci 

města by měli nabýt pocitu, že tu městští stráž-
níci jsou pro ně, že jsou pro ně užiteční, věnu-
jí se jim a řeší problémy, které občany trápí.
 
Jaké problémy v  současnosti trápí občany 
města? Budete se více zaměřovat na některou 
z problematických oblastí?
 
Ze své zkušenosti vím, že jedním z velkých pro-
blémů je nedostatek parkovacích míst, což má 
za následek to, že řidiči parkují i v místech, kde 
je to zakázáno. Problémovými místy jsou par-
ky Koruna a Obora, některá dětská hřiště, kde 
se schází mládež a množí se stížnosti ze strany 
občanů na jejich chování. V  těchto lokalitách 
se budeme snažit provádět častější kontroly. 

Jedním z úkolů městské policie je i preventivně 
bezpečnostní činnost. Plánujete v  tomto smě-
ru nějaké akce? 

V rámci preventivně bezpečností činnosti prová-
díme dohled na přechodech pro chodce na Vrati-
slavově náměstí, a to zejména v ranních hodinách, 
kdy do škol dochází nejvíce žáků.  Tuto činnost by-
chom rádi rozšířili i na kontrolu okolí školy na uli-
ci Tyršova. Provádíme přednášky a besedy v ma-
teřských i základních školách a budeme i nadále 
v těchto činnostech pokračovat. Dále se pravidel-
ně účastníme akcí, které jsou organizovány inte-
grovaným záchranným systémem. V  současné 
době se připravuje rozšíření místního dohlížecí-
ho kamerového systému. V listopadu by měly být 
na problematických místech nainstalovány další 
tři kamery, což přispěje k  bezpečnosti ve městě.                                                                       

-mah-

Nový šéf městské policie: 
Strážníci budou více vidět  

Upozornění pro 
žadatele o granty 
a příspěvky na rok 
2013
Rada města Nové Město na Moravě na svém 49. 
zasedání dne 1. října schválila podmínky vyhlá-
šení programu grantů a příspěvků města na rok 
2013. Cílem programu je podpora činnosti 
neziskových organizací, které vyvíjejí aktivi-
ty v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, využití 
volného času a v sociální oblasti.  O podporu mo-
hou žádat organizace se sídlem v Novém Městě, 
nebo i organizace, které sice sídlo v Novém Měs-
tě na Moravě nemají, ale chtějí realizovat projek-
ty pro občany Nového Města. Z tohoto programu 
byly vyloučeny příspěvkové organizace zřizované 
státem, krajem a obcí.  Vyplněné žádosti o gran-
ty a příspěvky na rok 2013 včetně povinných 
příloh jsou průběžně přijímány na podatelně 
MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město 
na Moravě. Konečným termínem pro podání 
těchto žádostí je 8. listopad 2012 do 14:00 hodin.
Program podpory sportu a tělovýchovy, 
kultury a volného času v Novém Městě na 
Moravě pro rok 2013 obsahuje zejména:
1) Příspěvky na činnost
Postup pro podání žádostí a rozdělování fi-
nančních příspěvků se řídí  Pravidly pro 
poskytování a čerpání příspěvků na čin-
nost na rok 2013. Žadatel si může podat 
pouze jednu žádost o finanční příspěvek. 
2) Granty
Rada města vyhlašuje na rok 2013 granty: 
a)pro oblast kultury: 

"Novoměstská kultura 2013" 
"Novoměstská tradice"
b)pro oblast sportu a tělovýchovy: 

"Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme" 
"Zkvalitnění novoměstských sportovišť"
c)pro oblast sociální: 

"Podpora péče o zdravotně postižené a dočasně 
handicapované občany a osoby v těžkých život-
ních situacích" 

"Podpora výchovných, poradenských a vzděláva-
cích aktivit"
Postup pro podání žádostí a rozdělování gran-
tů se řídí Obecnými a specifickými pravidly pro 
poskytování grantů na rok 2013. Upozorňuje-
me, že žadatel musí doložit svůj podíl spoluú-
časti na projektu v minimální výši 40% nákladů.
Formuláře žádostí pro příspěvky a granty jsou k 
dispozici v tištěné podobě na podatelně MěÚ v 
Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 
nebo si je žadatelé mohou stáhnout z webových 
stránek města (www.nmnm.cz).  Bližší informa-
ce sdělí odbor ŠKSV MěÚ v Novém Městě na 
Moravě (tel. číslo: 566 598 421).                       -řád-

Město přichází s nabídkou pronájmu nebytových 
prostor v Maršovicích, a to od 01. 01. 2013. Jed-
ná se přízemní budovu č.p. 80, jež leží na pozem-
ku s  parcelním číslem 192. Výměra podlahové 
plochy nemovitosti činí 111,1 metrů čtverečních 
a nabízena je přednostně za účelem provozování 
prodejny smíšeného zboží. Zájemci o pronájem 
musí počítat s  výší základního minimálního ná-
jemného, které činí 107 Kč/m² za rok, to zname-
ná 11 888 Kč ročně. V této výši nejsou započítány 
zařizovací předměty, služby spojené s užíváním 

nebytových prostor a platné DPH.  Základní ná-
jemné také nezahrnuje úhrady za služby spojené 
s užíváním předmětu pronájmu – teplo, elektři-
na, vodné a ostatní provozní náklady. Nájemné 
za zařizovací předměty se stanoví z pořizovací 
ceny. K  prodejně (62,7 m²) náleží také sklady 
(44,0 m²) a sociální zařízení (4,4 m²). Žádost 
o pronájem musí být podána, v zalepené obál-
ce, na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 
103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání 
nabídek končí dne 15. 11. v 9:00 hodin.  -mah-

Pronájem nebytových prostor v Maršovicích 

Traumatologická ambulance pondělí

Traumatologická ambulance středa

Traumatologická ambulance pátek 

Ambulance chronických ran pondělí 

Proktologická ambulance úterý 

Cévní ambulance MUDr. Hradecký čtvrtek 

Ambulance pro chirurgii cév úterý

Ambulance pro chirurgii cév pátek 

Kýlní poradna středa

středa 

Ambulance chronických ran čtvrtek

čtvrtek 

čtvrtek 

Dětská ambulance + štítná žláza pátek 

Cévní ambulance  MUDr.Trávníček

Onkochirurgická ambulance

Onkochirurgická ambulance

17:30 - 14:30
12:00 - 14:00
  7:30 - 11:30
12:00 - 14:00
  7:30 - 19:30
10:00 - 12:30
13:00 - 14:00
17:30 - 12:00

17:30 - 12:00
17:30 - 14:00
17:30 - 12:00
13:00 - 14:30
17:30 - 13:00
17:30 - 14:00
Telefonní klapka 248
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První místo
v přespolním běhu 
školních družstev

Ve čtvrtek 11. října se mladší žákyně Základní 
školy Leandra Čecha zúčastnily přeboru kraje 
družstev v  přespolním běhu. Svoji účast si děv-
čata vybojovala vítězstvím v okresním finále. Do 
boje holky nastupovaly s  cílem obsadit alespoň 
jedno místo na stupních vítězů. Nakonec děvča-
ta s převahou zvítězila a radovala se ze skvělého 
1. místa! Velká gratulace patří: Martě Slonkové, 
která závod celkově vyhrála, Heleně Německé, 
která doběhla druhá, Sáře Zámečníkové, která 
byla 4. a holkám, které se umístnily do 10. mís-
ta: Káje Špinarové, Aničce Šanderové, Vendule 
Šírové a Báře Felcmanové. Věříme, že příští rok 
bude stejně úspěšný jako ten letošní a děkuje-
me jim za krásnou reprezentaci školy i města. 

Školní sportovní klub Leandra Čecha

Naší truhláři na praxi v Německu – 
SOŠ Nové Město na Moravě

Neváhali jsme a využili možnosti zúčastnit se 
mezinárodního projek-
tu „Podpora technických 
oborů“. Naši tři žáci učeb-
ního oboru Truhlář (Matěj 
Nešťák, Jan Vítek a Patrik 
Večeřa) a jejich vyučující/
tlumočnice Mgr. Drahu-
še Klusáčková odjeli na 
přelomu září a října do 
německého Chemnitz, 
aby zúročili a rozšířili 
své praktické dovednosti 
a zkušenosti. Prvních 14 
dní praxe probíhalo ve znamení takzvané intarzie, 
což je skládání dýh a vytváření obrazců na vrch-
ní stolové desky. Kluci předvedli vysoce kvalitní 

práci, právem zaslouží pochvalu za reprezentaci 
nejen školy, ale i pocti-
vé české práce. V  do-
provodném programu 
jsme navštívili i další 
saská města – Dráž-
ďany a Lipsko. Pro-
gram je podporovaný 
Č e s k o - n ě m e c k ý m 
fondem budoucnosti. 
Na přelomu projektu 
se vyměnil doprovod 
skupiny, ve třetím 
týdnu budou probíhat 

tesařské práce. V příštím čísle Novoměstska zve-
řejníme výsledky naší mise, držíme všem palce. 
Za celý realizační tým Mgr. Drahuše Klusáčková

Žáci ze ZŠ Malá na 3. místě v krajském kole sběru
„Ukliďme si svět “ byl pokyn od firmy Elek-
trowin pro všechny školou povinné.  Žáci 
se tak mohli zapojit do soutěže ve sběru vy-
sloužilých elektrospotřebičů. Naše škola se 
soutěže zúčastnila a díky šikovným žákům i 
podpory jejich rodičů se umístili v  krajském 
kole na krásném 3. místě v kategorii nasbíra-
ných kilogramů vysloužilých elektrospotřebi-
čů v přepočtu na žáka. Za naši školu převzali 
ocenění nejlepší sběrači Jan Horváth, Jonáš 

Kutra a Jan Smažil z  rukou člena Rady Kra-
je Vysočina Zdeňka Ryšavého a generálního 
ředitele společnosti ELEKTROWIN a.s. Ing. 
Romana Tvrzníka. Škola v rámci environmen-
tálních aktivit nesbírá jen elektrospotřebiče, 
ale věnuje se také sběru bylin, pomerančové 
a citronové kůry, kaštanů a nově i sběru sta-
rého novinového papíru a kartonu. Žáci jsou 
velmi pilní, za finanční prostředky utržené 
za sběr byl pořízen multifunkční hrací stůl, 

který je využíván všemi žáky školy. Také byl 
dotován dvoudenní školní výlet s  progra-
mem na Šiklově mlýně. Žáci jsou informo-
váni o důležitosti sběru těchto odpadových 
materiálů a přírodnin, uvědomují si, že tak 
pomáhají nejen sobě, ale také svému okolí a 
přispívají tak ke zdravějšímu životu nás všech. 
Dětem gratulujeme, rodičům a všem, kteří 
pomohli našim žákům k  úspěchu, děkujeme. 

 Kolektiv učitelů ZŠ Malá

Den pro dětskou
knihu

Tomáš Smetana a jeho Egoistické prostory
Horácké muzeum připravilo pro všechny fanouš-
ky umění na přelom měsíce října a listopadu vý-
tvarnou výstavu akademického malíře Tomáše 
Smetany. Milovník Vysočiny, který v Novém 
Městě strávil část etapy svého života, zahájil 
svoji výstavu pod názvem „Egoistické prostory“ 
v úterý 16. října. Absolvent Akademie výtvarných 
umění v Praze všem zúčastněným vernisáže po-
vyprávěl o své technice kreslení, při které používá 
dva tradiční žánry – zátiší a portréty.  Základem 
jeho práce je mechanické šrafování plochy jed-
ním odstínem. Při práci používá starou mikro-
tužku HB o průměru 0,3 milimetru. Skromný 

umělec na svých kresbách pracuje týdny, měsíce, 
roky. Rád pracuje pomalým tempem, při kterém 
si může pečlivě rozmyslet svůj další postup, a tak 
se vyvarovat ukvapených kroků. Je to velmi po-
malý způsob, při kterém se smiřuje s vlastními 
myšlenkami. Za zmínku jistě stojí obrazy, které 
jsou téměř v životní velikosti. Je zde zachycena 
například autorova křehká dcera Antonie nebo 
Novoměšťák Tomáš Blažek. Smetanovy Ego-
istické prostory můžete navštívit v Horáckém 
muzeu až do 18. listopadu od úterý do soboty 
od 9 do 16 hodin, v neděli pak od 9 do 13 ho-
din.                                                                 -HM-

Výstava Tomáše Smetany očima 
redaktorky Evy Kulkové
První pohled do expozice působí prázdně, ov-
šem bližší zahledění na jakýkoliv vystavený ob-
raz nabídne divákovi další, úplně nový prostor. 
Je to, jako bychom se přenesli do další dimenze. 
Do dimenze, uvnitř které zcela jistě najdeme 
Tomáše Smetanu. V jeho detailně propracova-
ných kresbách se zastavil čas. Je znatelné, že 
autor nestrávil při tvorbě dny a měsíce, ale roky. 
Do svých děl vkládá během té doby myšlenky a 
symboly. Na první pohled v obyčejných zátiších 
je zachycen hlubší podtext poselství, přesněji 

rodinného odkazu. Snad právě proto bychom se 
na první pohled měli dívat na Smetanovy obra-
zy s ostychem. Vždyť nahlížet komukoliv do tak 
hlubokého nitra je přece neslušné. Ale proč?! 
Když autor sám nám nabízí své nitro tak otevře-
ně a velkoryse. Kresby zachycují jak člověka, tak 
předměty každodenní potřeby naturalisticky 
vykreslené ve stejně propracovaném prostoru. 
Jeho egoistické prostory, ovšem nejsou vůbec 
sobecké, jsou vstřícné a otevírají se komukoliv. 

-kuku-

Možná nejkrásnější a také nejhektičtější doba 
v roce se nezadržitelně blíží, a tak mnoho organi-
zací oživujících novoměstskou kulturu nenechá-
vá nic náhodě a zve všechny bez rozdílu věku na 
akce do svých i propůjčených prostor. I v letoš-
ním roce se můžeme těšit na akce tradiční, jako 
je Rozsvícení adventu na Vratislavově náměstí, 
Dobročinný vánoční jarmark v presbyterně evan-
gelického kostela, Andělský jarmark, tentokrát 
v přísálí KD, nového sídla novoměstského Domu 
dětí a mládeže, vánoční jarmark s workshopem 
v Horáckém muzeu, i na již tradiční dechovku 
v kulturním domě. Pro zpříjemnění a pohodlí 
návštěvníků připravily inovaci Mikulášské čer-
tohrátky, konající se letos právě ve středu 5. pro-
since. Akce je z důvodu velkého zájmu rozdělena 
na dvě místa. Pravé peklo a čertovské atrakce 
můžete s vašimi ratolestmi navštívit tradičně 
v Horácké galerii. Pro nadílku za svatým Miku-
lášem a jeho anděly se budete muset vydat přes 
osvětlené náměstí do Horáckého muzea. Ale po-
zor, kdo neprojde peklem, k Mikuláši se jen tak 
nedostane a dojít si pro nadílku se určitě vyplatí! 
K adventní době neodmyslitelně patří i koncerty, 
letos všechny organizátory přilákala atmosféra 
evangelického kostela. Ve čtvrtek 6. prosince se 
netradičně zde můžete těšit na koncert ZUŠ Jana 
Štursy. Vrcholem předvánočních koncertů bude 
zcela jistě koncert Hradišťanu, ale nenechte si 
ujít ani koncert smíšeného pěveckého sboru Sva-
topluk ze Žďáru nad Sázavou, který zde působí 
již více jak 160 let. Bližší informace a programy 
akcí se dozvíte v příštím čísle.                           -kuku-

Advent už 
je za dveřmi

Nejlepší filmy o zimních sportech 
uvidíte v Novém Městě
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrém-
ním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, 
snow-kitingu a dalších zimních radovánkách 
přinese do 127 
měst Filmový 
festival zimních 
sportů.  Do No-
vého Města fes-
tival přiveze Na-
boso o.s., které 
festival pořádá 
také v  Brně a 
Tišnově. Naše 
sdružení se 
specializuje na 
pořádání výle-
tů po České republice, ale i do vzdálených krajů. 
Naboso festival pořádá ve spolupráci s  Kultur-
ním domem v Novém Městě a za podpory Horác-
ké tiskárny. Kromě filmů (většinou jde o vítězné 
snímky z  mezinárodních festivalů) je připraven 
další doprovodný program. Budete moci ochut-
nat rozmanité druhy čajů, které vám nabídne ča-
jový stánek přímo v promítacím sále. A na které 

filmy se letos na Festivalu zimních sportů můžete 
těšit? Baffin Babes, Cold (Chlad), All.I.Can, Pa-
rallels, Scottish Ice Trip, Tatry krásné, Tatry mé. 

Přijďte se 
tedy opět 
pokochat 
n á d h e r -
n ý m i 
z a s n ě -
ž e n ý m i 
horami a 
úžasnými 
a k r o b a -
tickými i 
odvážný-
mi výkony 

všech představitelů. Letošní snímky slibují nejen 
adrenalin a dobrodružství lyžařů a horolezců, ale 
také nádherné scenérie Vysokých Tater, jejichž 
milovníci si jistě tento snímek nenechají ujít. 
Za naše sdružení vás tedy všechny srdečně zvu 
v sobotu 10. listopadu od 17 hodin do Kulturní-
ho domu v Novém Městě na Moravě. Přijďte se 
s námi těšit na zimu.                         Dana Vacovská

Nový projekt DDM: 
Studentský klub

Dům dětí a mládeže otevřel dveře novému pro-
jektu. Ten vznikl na základě spolupráce mezi 
DDM a studenty gymnázia. Prozatím nese pra-
covní název studentský klub, než se sami gymna-
zisté pokusí vymyslet chytlavější název. Studenti 
dostanou možnost scházet se každý pátek od 17 
do 19 hodin v  kulturním domě. Náplň jednotli-
vých setkání bude bohatá, určitou část programu 
studentského klubu budou vymýšlet a realizovat 
právě studenti a o zbytek se postarají nadšení 
pracovníci a externisté. Prostor pro scházení, 
pobavení se, zkusit něco nového, experimen-
tace,   improvizační dramatické hry, reportáže 
z akcí, tvorba www stránek, práce s PC, tvořivé 
dílny, geocaching, airsoft, příprava na maturitu 
a mnoho dalších – to vše budou hnací motory zá-
bavy a sebezdokonalování se ve studentském klu-
bu. Klub je určen pro všechny středoškoláky, jež 
nechtějí sedět doma, ale chtějí se pobavit a něco 
udělat pro sebe i své okolí.                                  -sob-

Mateřské centrum
5., 12., 19., 26. 11. – Otevřená herna od 9:00 
hod.
Pondělní setkávání rodičů s dětmi ve volné her-
ně, kde si mohou společně pohrát. Maminky 
popovídat a vyměnit si zkušenosti a nápady ve 
výchově malých lupínků.
Vede: Katka Fialová, vstupné: 20 Kč.
5. 11. A kdo bude mít chuť, může si obtisknout 
ručku svého „lupínka“ do keramické hlíny.
Vede: Katka Fialová, vstupné: 50 Kč.
19. 11. Ochutnávka BIO výrobků určených pro 
děti od 1. roku věku, zvlášť vhodné pro děti ohro-
žené alergiemi. 
Vede: Gabriela Německá, vstupné: 30 Kč.
7., 14., 21., 28. 11. – Hejkálek od 9:00 hod.
Program pro děti od dvou do pěti let a jejich ro-
diče (prarodiče), zaměřený na rozvíjení citu pro 
rytmus, muzikálnost a rozvoj motoriky.
Vede: Jana Kabrdová, vstupné: 50 Kč.
8., 15., 22., 29. 11. – Trdlohrátky od 9:00 hod
Hravý program pro nejmladší děti a jejich rodiče. 
Přirozenou formou rozvíjí děti po všech strán-
kách jeho osobnosti.
Vede: Martina Vejpustková, vstupné: kurzovné.

V sobotu 1. prosince vás Městská knihovna v No-
vém Městě srdečně zve na Den pro dětskou kni-
hu. Akce je zaměřená na dětské knihy, propagaci 
četby, knihovny a zapadá do advetní, předvánoč-
ní nálady. O deváté hodině ráno vás jako první 
přivítá Dřevěné divadlo pana MgA. Jana Hrub-
ce s pohádkou Vánoční příběh, aneb cesta do 
Betléma. Po představení se dětem otevřou dílny 

– loutkářská, zdobení perníků a vánoční ozdoby z 
plsti. Loutkářskou dílnou vás provede pan Hru-
bec. Každý malý divák dostane do rukou jedno-
duchou marionetu na drátě. Dílna probíhá tak, 
že děti dostávají formou vyprávěného příběhu 
jednoduchá zadání, která plní prostřednictvím 
hry s loutkou. Knihovnice na první prosincové 
dopoledne připraví pro malé návštěvníky voňa-
vé perníčky a jejich zdobení. Paní Daniela Šim-
ková naučí děti vyrábět vánoční ozdoby z plsti. 
Výrobky si děti mohou odnést domů. Program 
bude ukončen v 11 hodin.                                 -měk-

Tomáš Smetana: Antonie (foto: archiv HM)
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Osm medailí pro biatlonové žáky z Mistrovství ČR
Během slunného zářijového víkendu ve dnech 8. 

- 9. září se konalo v Jílovém u Děčína Mistrovství 
České republiky v  letním biatlonu žactva. Novo-
městští závodníci se v  nabitém startovním poli 
dokázali prosadit díky přesné střelbě a výborné-
mu běhu na nejvyšší příčky. V sobotu byly na pro-
gramu hned dva závody. V  rychlostním závodě 
v kategorii žáků A vybojoval zlatou medaili Jonáš 
Mareček, jenž deklasoval soupeře čistou střelbou. 
Ve stejném závodě obsadil René Horákovský 6. 
místo, Vladimír Žváček si pak doběhnul pro mís-
to 15. V kategorii žaček A se na 5. místě umístila 
Veronika Černá. Ve starší kategorii žaček B vybo-
jovala stříbro Eliška Teplá, která rovněž neminu-
la ani jeden terč. Stejné umístění, tedy stříbrnou 
medaili získal Jan Tkadlec, a to v kategorii žáci 

C. Ve stejné dívčí kategorii obsadila Michaela 
Sádovská 11. místo. V žácích B se na 27. místě 
umístil Vojtěch Kužel. Štafety pro naše družstva 
dopadly neméně úspěšně, zlato patří žákům A ve 
složení Mareček, Horákovský a Žváček. Druhé 
místo pak vybojovala trojice žákyň B, a to v  se-
stavě Teplá, Svobodová a Černá. V neděli MČR 
vyvrcholilo závody s hromadným startem. Jonáš 
Mareček doběhl pro stříbrnou medaili, Vladimír 
Žváček obsadil 5. místo a René Horákovský 18. 
místo. Veronika Černá skončila těsně za stupni 
vítězů na 4. místě. Eliška Teplá dokončila závod 
jako šestá v pořadí. Výborně se dařilo našim nej-
starším žákům, kdy Jan Tkadlec zvítězil a Micha-
ela Sádovská brala za 3. místo bronz. V kategorii 
žáků B obsadil Vojta Kužel 39. místo. V letošním 

hodnocení klubové soutěže Českého poháru let-
ního biatlonu jsme opět obsadili čelní příčky. No-
voměstští žáci skončili na 2. místě, dorost obsadil 
1. místo. Naši biatlonisté získali 1. místo i v celko-
vém hodnocení klubů biatlonu České republiky.  

-buch-

Biatlonový světový 
šampionát klepe 
na dveře 

Krátké zamyšlení. Díky, trenéři!
Jsme střediskem zimních sportů a jsme na to 
hrdí. V době konání světových pohárů – dříve 
v běhu na lyžích, nyní v biatlonu – se k nám ob-
rací pozornost celé republiky i pozornost me-
zinárodní. Děti se zde prý rodí s lyžemi na no-
hou. Pravda, mnozí dětští účastníci párkových 
závodů se stali později celostátními reprezen-
tanty v lyžování. Ale o tom dnes psát nechci. 
Před lety jsme se přestěhovala na Sportovní 
ulici. Tak jsem se i já, naprostý sportovní an-
titalent, octla mezi sportovišti, kolem kterých 
denně procházím. Na upraveném a udržo-
vaném fotbalovém stadionu je stále živo. Ale 
dvakrát týdně odpoledne se ke hřišti scházejí 
babičky a dědečci s malými kluky. Když se 
děti rozběhnou po hřišti, vypadá to jakoby 
pečlivě ošetřovaná travnatá plocha rozkvetla 
pestrobarevnými květy. Mnozí kolemjdou-
cí neodolají a alespoň na chvíli se zastaví. Je 
na co se dívat. Malí „borci“, kterým trenýrky 
sahají mnohdy do půl lýtek, zato ponožky vy-
táhnou až pod kolena, soustředěně naslou-
chají pokynům trenérů a očividně se radují 
z pohybu. Jdu kousek dál a u tenisových kurtů 

se mi naskytne podobný obrázek. Na lavičkách 
zde sedí rodiče či prarodiče s batůžky u nohou 
a lahví na pití v ruce pro děti a sledují, jak te-
nisoví trenéři, tvrdí chlapi, kteří v letošním 
horkém létě místo rekreace u vody upravova-
li tenisová hřiště, s neuvěřitelnou trpělivostí 
a laskavostí vysvětlují malým svěřencům zá-
klady tenisové hry. A děti se snaží ne méně, než 
opodál fotbalisté. I zde se zastavují lidé a s po-
těšením pozorují to organizované „hemžení“. 
Často slýcháme, zvlášť v době konání olympiád, 
či mistrovství světa, že málo dbáme o přípravu 
dorostu. Myslím, že o našem městě to neplatí. 
Ti, kteří dnes pracují s dětmi, dobře vědí, že 
většina svěřenců se zdaleka nestane členy stát-
ní reprezentace.  Jedno však víme všichni. Svou 
prací dávají dětem obrovský vklad do života. 
V době televize a počítačů jim umožňují zdravý 
pohyb na čerstvém vzduchu. Sport a nácvik her 
je vede též k disciplíně, odpovědnosti, kama-
rádství a smyslu pro fair play. A za to vám, milí 
trenéři, (a je vás v našem městě víc, nejen fot-
baloví a tenisoví) patří uznání a dík nás všech. 

Mgr. Jana Černá

Krátce z atletiky
XVIII. ročník memoriálu Jiřího Bláhy
V neděli 7. října uspořádal AO Nové Město na 
Moravě v prostorách novoměstského koupa-
liště tradiční podzimní přespolní běh. Závody 
proběhly za hustého deště, což bylo důvo-
dem ke zkrácení velkého okruhu na délku 2 
km. I přes nepřízeň počasí se zúčastnilo více 
než šedesát běžců. Všem patří poděkování za 
účast a odvahu poprat se s nepřízní počasí.
II. ročník přespolního běhu - Memoriál Cyrila Musila
V sobotu 13. října se u turistické chaty ve Stud-
nicích uskutečnil II. ročník přespolního běhu 
Memoriál Cyrila Musila. Závody proběhly za 

pěkného počasí a účasti téměř osmdesáti běžců. 
Hlavní mužskou kategorii ovládli domácí novo-
městští atleti Lukáš Kourek a Petr Vitner. První 
jmenovaný stanovil nový traťový rekord – 18:47.  
 IX. ročník závodů do vrchu Běh na Kaplisko
Za nejlepšího počasí ze všech devíti proběh-
nuvších ročníků se v pátek 19. října konaly závo-
dy v běhu do vrchu „Běh na Kaplisko“ za účasti 
více jak šedesáti závodníků. Padly hned dva tra-
ťové rekordy. Petr Vitner stanovil zatím nejlepší 
dosažený čas na 2:14 minut. Radka Janoušová 
zaběhla ve své kategorii traťový rekord 2:52 min.

-KH-

Jednou z předzvěstí blížícího se Mistrovství světa 
v biatlonu bylo i setkání s názvem World Broad-
caster Meeting, které se uskutečnilo na sklonku 
září v Novém Městě. Dorazili k nám zástupci 
televizních i rozhlasových společností z několi-
ka evropských zemí. Řešili se především detaily 
technického rázu, doprava a stravování účastní-
ků. „Naší hlavní snahou je, aby bylo vše detailně 
a pečlivě připraveno. Televizní přenosy z mist-
rovství světa, které budou sledovat miliony divá-
ků, budou tou hlavní; vizitkou naší práce. A také 
propagací České republiky. Proto musíme dostat 
všechny zainteresované partnery pod tlak, aby 
bylo výsledné dílo precizní,“ poznamenal předse-
da organizačního výboru Jiří Hamza. Začátkem 
října se pořadatelé mistrovství světa představili 
na veletrhu Sport Life v Brně. Návštěvníci si u 
stánku číslo 15 mohli vyzkoušet svoji mušku na 
laserové střelnici a účastnit se besedy a autogra-
miády s nejlepším biatlonistou uplynulé sezóny 
Jaroslavem Soukupem. V půlce října odstarto-
vala také akreditace novinářů. Přesně 112 dnů 
před zahájením mistrovství světa představili or-
ganizátoři z Nového Města dějiště šampionátu 
novinářům na setkání Forum Nordicum. Letos 
se uskutečnilo v italském Val di Fiemme. Zamí-
řilo sem 85 žurnalistů z celé Evropy. Novoměst-
ská sportoviště i jejich zázemí zde prezentoval 
Jan Skřička. Veliký zájem je také o lístky, které 
byly uvolněny do předprodeje. Přes šedesát tisíc 
rezervací je jasným znamením toho, že biatlon 
má opravdu veliké množství fanoušků. Jak vidíte, 
nejen závodníci zvyšují před blížícím se mistrov-
stvím světa svoji zátěž. Organizátoři sice nemají 
v nohách tolik naběhaných kilometrů jako sami 
biatlonisté, ale perfektní dotažení všech příprav-
ných kroků a „naladění konečné formy“ je stejně 
náročné pro oba dva tábory.                                -KH-

Skvělé výkony studentů novoměstského gymnázia
Studenti novoměstského gymnázia se tradičně již 
několik let účastní závodů v přespolním běhu po-
řádaných v rámci Asociace školních sportovních 
klubů ČR. Minulý rok si naši svěřenci vybojovali 
účast na  mistrovství světa konaném na Maltě 
v březnu 2012. A přes to, že o další světové finále 
se bude bojovat až příští rok, byla i letos motivace 
veliká. Novoměstské gymnázium vyslalo do zá-
vodů „Běháme s BK Tour“ čtyři družstva. Z těch 
se dvěma týmům děvčat a jednomu týmu chlapců 
podařilo probojovat až do republikového finále, 
které se běželo v pátek 19. října v Malšově Lhotě 
u Hradce Králové. I přes krásné slunečné počasí 
a skvěle připravené tratě byly první dojmy našich 
závodníků trochu rozpačité. Jak řekl Jiří Bidmon, 
celkově druhý z  80 startujících v kategorii chlap-
ců SŠ: „Terén trati byl velmi rovinatý, což mi moc 
nevyhovuje, ale nakonec se mi překvapivě běželo 
velmi dobře!“ Jeho názor souhlasně podpořili i 
ostatní zástupci novoměstské výpravy, všichni 
zvyklí z Vysočiny na členitější terén. Naši svěřen-
ci však předvedli velikou bojovnost a družstva 

dívek i chlapců kategorie SŠ obhájila tituly z loň-
ského roku. Za vítězství obdrželi poukaz pro svoji 
třídu na třídenní výlet zdarma, který věnovala 
cestovní kancelář BK Tour. Družstvo starších 
žákyň se účastnilo republikového finále poprvé 
a hned skončilo na „bedně“. Celkovou vítězkou 
své kategorie se stala Kateřina Pulgretová, která 
k tomu dodává: „Běželo se mi skvěle a bylo krás-
né počasí. Myslím, že 3. místo našeho družstva je 

určitě zasloužené.“ Naše výprava patřila k nejpo-
četnějším, ale spojovala ji dohromady přátelská 
atmosféra a touha co nejlépe reprezentovat nejen 
kraj Vysočina a Nové Město na Moravě, ale pře-
devším svoje gymnázium. „Běželi jsme všichni 
jako tým“, znělo jednohlasně z úst všech účastní-
ků. A právě zdravý týmový duch, který v kolekti-
vu panuje, je klíčem k úspěchům našich studentů. 

-KH-

Orientační závody na horských kolech 
Oddíl SK Orientační sporty Nové Město na Mo-
ravě pořádal o víkendu 13. a 14. října v obci Zubří 
16. a 17. závod Českého poháru MTBO 2012 a 
Mistrovství České republiky družstev. Centrum 
závodů bylo v rekreačním areálu KOVO ŽDAS 
Zubří. Etapy samotné se odehrávaly za neobvyk-
le přívětivého počasí v přilehlých lesích. V sobotu 
dopoledne se konal závod Českého poháru ve 
sprintu kombinací tratí v lese a obci. Kategorii 
žen vyhrála Michaela Gigon z  klubu KOS TJ 
Tesla Brno před Renatou Paulíčkovou (OK Jih-
lava) a Martinou Tichovskou (USK Praha), mezi 
muži byl nejlepší Jiří Hradil z  týmu SKOB Zlín 
před Markem Pospíškem (KOS TJ Tesla Brno) a 
Janem Svobodou (SK SNS Smržovka). Poslední 
závod Českého poháru 2012 proběhl v odpoled-
ních hodinách. V pánské elitě vyhrál Jan Lauer-
man z OK Jihlava před Jiřím Hradilem a Janem 
Svobodou. Ženy si přehodily pořadí z dopolední 

etapy. Zvítězila Martina Tichovská, druhá skon-
čila Michaela Gigon a třetí Renata Paulíčková. 
Večer proběhlo vyhlášení nejlepších závodníků 
obou sobotních závodů a také celkových vítězů 
Českého poháru MTBO 2012. Mezi muži vyhrál 
Jiří Hradil z klubu SKOB Zlín. V ženách se stala 
celkovou vítězkou Michaela Gigon z  týmu KOS 
TJ Tesla Brno. Nedělní Mistrovství České repub-
liky družstev dokonale prověřilo všechny star-
tující závodníky. Po napínavém závodě plném 
zvratů nakonec zvítězilo družstvo OK Jihlava ve 
složení Milan Venhoda, Barbora Chudíková, Mi-
chal Prošek, Renata Paulíčková a Jan Lauerman. 
Na druhém místě dojel tým USK Praha a třetí 
skončil KOS TJ Tesla Brno 2. Na MČR družstev 
bojovalo o umístění 47 týmů. Nejrychlejší časy 
dne zajeli Jan Lauerman a Martina Tichovská. 
Všech etap se zúčastnilo více než 350 závodníků. 

-KH-

Orelská florbalová 
liga v plném proudu 
Florbalisti napříč všemi kategoriemi rozehráli no-
vou sezónu. Připraveni po letním soustředění a 
několika trénincích je čekalo první srovnávání sil. 
A jak v zápasech obstáli? Začněme od nejmladší 
kategorie, která hraje Orelskou florbalovou ligu. 
Mladší žáci cestovali až do Adamova. I přes kli-
katící se cestu dorazili všichni hráči připraveni a 
v prvním i druhém zápase ukázali zkušenosti, bo-
jovnost a hezký florbal. K dobrému výkonu se na-
konec přidaly i dvě výhry 5:0 a 5:2. Domů se tak 
jelo s plným počtem bodů a prozatimním prvním 
místem v tabulce! Starší žáci si kvůli pauze za-
hrají až v průběhu listopadu. Zahráli si však do-
rostenci. V jejich řadách bylo několik zkušených 
hráčů, zbytek týmu byli loňští starší žáci, kteří ve 
své kategorii dokázali vyhrát OFL. První zápas 
se nesl jednoznačně v naší režii a dorost vyhrál 
13:3 nad Brnem Židenice. Druhý zápas se Šlapa-
nicemi byla velká taktická bitva, ve které 2 třetiny 
nepadl skoro žádný gól. S těmi se roztrhl pytel v 
poslední třetině. Bohužel do špatné brány a do-
rost prohrál vysoko 1:8. Víme, co zlepšit a proto 
věříme, že příští turnaj neprohrajeme ani jednou. 
Svoji historickou premiéru v OFL si zahráli muži 

„B“. Tým byl složen z hráčů, jenž nejezdí tak pra-
videlně na turnaje týmu „A“ a dorostu. První 
zápas proti Ivančicím se i přes horší sehranost 
týmu vyvíjel dobře a v polovině zápasu chlapi 
vedli 4:1. Od té doby ale převážně díky nedůrazu 
v obraně dokázal soupeř postupně otočit skóre 
na 4:5. V závěru nepomohla ani hra bez bran-
káře, navíc jsme obdrželi šestý gól. Druhý zápas 
proti Letovicím byl boj o každý metr na hřišti a 
vedení se přelévalo z jedné strany na druhou - až 
skončilo na té špatné. Opět těsná prohra, a to 4:5. 
Tomáš Mrázek, Fbc Orel Nové Město na Moravě

Fotbalový podzim jako na houpačce
Fotbalisté A týmu SFK Vrchovina vstoupili do 
sezóny výbornými výkony. Na konci září po 
domácím vítězném zápase s Velkým Meziříčím 
a zaváhání doposud vedoucí Líšně se na chvíli 
vyhřívali i na prvním místě tabulky. Na začát-
ku října však přišlo první zaváhání v Hodoníně, 
odkud si novoměstský klub přivezl prohru 1:3. 
Hned další týden v domácím zápase zmrazila 
úsměvy fanoušků studená podzimní sprcha. 
Štěstěna se k Vrchov ině otočila zády. Fotbalisté 
Bystřice nad Pernštejnem zlomili dvěma góly 
Sklenáře slibně rozehraný zápas na svoji stranu 
a zvítězili na hřišti Vrchoviny po dlouhých šesti 
letech. V posledním utkání s vedoucí Líšní však 
i bez kapitána Lukáše Michala dokázali hrá-
či Vrchoviny, že mezi první týmy tabulky patří 
právem. Po prvním obdrženém gólu se opřeli o 

tradičně skvěle hrající obranu a výborné výkony 
gólmana Vítka a nakonec se jim podařilo i vy-
rovnat. Sice se štěstím ze sporně odpískaného 
pokutového kopu, ale určitě zaslouženě. Upev-
nili si tím třetí místo v tabulce divize D. V zápa-
se s týmem Dosta Bystrc, který se hrál v neděli 
21. října a ve kterém se Vrchovina musela bez 
kapitána Michala a potrestaného Follprechta, 
domácí fotbalisté opět prokázali svoji kvalitu. 
Brněnský tým porazili 2:0. V utkání skórovali 
Smetana a Zedníček. Trenér Richard Zeman 
řekl po zápase: „Museli jsme se vyrovnat s ab-
sencí Michala a Follprechta, což se nám povedlo. 
Záloha s Chmelíčkem a Šanderou převyšovala 
tu hostující a navíc krajní obránci velmi dobře 
podporovali hru dopředu. Podali jsme týmový 
výkon a zaslouženě bereme tři body.“           -KH- 
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Minibazar

Významná listopadová výročí

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Poděkování

Vzpomínka

Prodám starší kočárek X-lander X4, trojkolka s 
vyklápěcím předním kolem (není otočné), lehce 
ovladatelný,větší nafukovací kola, vhodný jak do 
města, tak do terénu. PC: 12 000 Kč. 
Spolu s kočárkem prodám autosedačku X-car 
0-13 kg, která je nová nehavarovaná. Cena i s 
autosedačkou 5 000 Kč. Nutné vidět, možná i 
dohoda. Tel.: 732 848 824.

Prodám byt 3+1 čtyřbytovka Holubka. 
Cena dohodou. Tel.: 608 784 000.

Prodám kámen a dlažební kostky. Levně. 
Tel.: 732 286 043.

Prodám 4 ks zimních pneu MATADOR MP52 
Nordicca, rozměr 165/70 R 14, včetně disků a 
dokladu o prodeji, vyvážené, najeto cca 600 km, 
za celkovou cenu 5 000 Kč. Z důvodu totální ško-
dy na automobilu. Tel.: 607 714 273.

Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo 
používaný, s nabíječkou, ve 100 % stavu, jed-
noduché ovládání, velká písmena – vhodný 
pro seniory, jen 500 Kč. Tel.: 731  342  476. 
 
Prodám 2 nepromokavé plachty o rozměrech 
3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější 
plastové hmoty, univerzální použití na stavbě, 
zahradě apod., úplně nové v originálním balení, 
290 Kč/ks. Tel.: 731 342 476.

Prodám krásnou rohovou sedačku 3+2 s křes-
lem. Fotky a informace zašlu emailem. 
Tel.: 603 344 020.

Sběratel z Nového Města koupí obraz od p. Kal-
voda, Uprka, Jíra, Blažíček, Jambor, Lada, p. La-
cina i celé sbírky. Platba hotově. Tel.: 777 757 500. 
 
Koupím v  Novém Městě stavební pozemek, za-
hradu, rybník. Prosím nabídněte. 
Tel.: 777 757 500.

Prodám levně použitý mixér (robot) braun 
a odšťavňovač ovoce a zeleniny. Tel.: 606 725 505.

Pronajmu garáž v Novém Městě na ulici Nečaso-
va. Tel.: 604 747 923.

Pronajmu po rekonstrukci byt 2+1, i dlouhodo-
bě. Tel.: 606 725 505.

Starší manželé hledají pronájem bytu v Novém 
Městě 2+1, možno i v rodinném domku. Solidní 
jednání za solidní cenu. Možná výpomoc v RD. 
Tel.: 728 727 760.

Prodám levně ubrusy na kulatý stůl (průměr 120 
cm). Tel.: 606 725 505.

Hledám pokoj k pronájmu v Novém Městě. 
Cena do 3 000 Kč. Tel.: 722 944 471.

Prodám brambory na uskladnění, ručně sbírané. 
Cena 5 Kč/1kg. Tel.: 605 849 488.

Pronajmu garáž v  Novém Městě – pod Holub-
kou. Tel.: 605 145 142. 

Přenechám za odvoz starší nábytek z 50. let. 
Tel.: 776 525 339.

Prodám chalupu v Maršovicích. 
Tel.: 732 653 793. 

Prodám odsávačku mateřského mléka zn. Me-
dela Mini Electric Plus – double. Odsávačka má 
nový, vyměněný motorek, její součástí jsou 2 x 
200 mil nádobky na mléko. Cena 1 800 Kč. 
Tel.: 720 231 124.

Nabízím čerstvý, velmi chutný květový med. 
Cena za 1 kg je 90 Kč. Tel.: 734 126 281. 

Prodám krásné akvarijní raky mramorové za 
cenu 40 Kč/ks. Tel.: 777 757 500.

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence 
OSVČ. Dále nabízím zpracování daňového při-
znání k dani z příjmů fyzických osob, DPH a dani 
z nemovitostí. Tel.: 777 812 294.

Prodám restaurovaný prosklený kredenc s my-
cím stolem z padesátých let. Tel.: 608 427 153.

Prodám dětské oblečky velikosti 62, 68 a 74, 
a to za 20 Kč/ks, dále dětskou hrazdičku na hra-
ní za 200 Kč, fleece fusak slabý modrý za 200 Kč, 
dětskou vaničku za 150 Kč, rychlozavinovačku 
za 150 Kč. Tel.: 737 832 250.

Prodám rohovou sedací soupravu, rozkládací 
s úložným prostorem, rozměry 250x170 cm, ča-
lounění žinylka, kombinace zelená - béžová. K 
tomu křeslo, mírně opotřebované. Sedačka slou-
žila 3 roky. Opěrky jsou v kombinaci se dřevem. 
Cena k jednání 4 500 Kč. Tel.: 739 356 357.

Prodám RD 2+1 v Radešínské Svratce. Cena 
750 000 Kč. Tel: 608 245 425.

Za rozumnou cenu nabízím chlapecké málo 
nošené oděvy: oblek, zimní kabát, sako, bundu. 
Velikost na 175-180 cm, v dobré kvalitě. 
Tel.: 774 663 755 (odpoledne).

Prodám 4 ks disk na Ladu za cenu 50 Kč/ks. 
Tel.: 731 586 440. 

Prodám garáž v  Novém Městě. Cena dohodou, 
v dobrém stavu. Tel.: 731 586 440.

Nabízím k pronájmu byt 4+1 na ulici Pavlovova 
v Novém Městě. Byt je částečně zařízen. Volný 
ihned. Tel.: 777 579 927.

Prodám byt po rekonstrukci 3+1+komora 90 m², 
cihla, OV, přímý majitel na ulici Budovatelů v No-
vém Městě. Cena: 1 280 000 Kč. 
Tel.: 776 776 770.

Hledáme ke koupi rodinný dům. Solidní jednání. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 724 100 161.

Pronajmu nebytové prostory v Novém Městě, 
poblíž Vratislavova náměstí v přízemí. 
Tel.: 606 585 283.

Prodám chlapecké zimní kombinézy vel. 
120-130 a vel. 170 a dívčí zimní bundu vel. 170. 
Tel.: 721 386 441.

Prodám zděný byt 2+1 po celkové rekonstruk-
ci v Novém Městě na ulici Drobného. Cena 
1 050 000 Kč. Tel.: 606 613 525.

Prodám starší dětskou čtyřkolku, výkon 
110 cm³a starší dětskou trampolínu průměr 
140 cm, bez bočních sítí. Tel.: 604 977 612.

Upeču poctivé vánoční cukroví, mix 16 druhů, 
cena 330 Kč/kg. Dále nabízím pečení a zdobení 
vánočních perníčků, řezů, slaného pečiva, sla-
ných dortů. Tel.: 734 630 091.

Prodám červeno-černou lavici na nožkách, svět-
lé dřevo, délka 1,90 m , možnost sklopení opěra-
dla pro občasné přespání , ve velice dobrém stavu 

, nepoškozená , cena 200 Kč . Tel.: 731 465 353.

Prodám česnek – modrý paličák za cenu 160 Kč/
kg a dále cibuli na uskladnění. Tel.: 720 102 472. 

Nabízím přivýdělek. Tel.: 731 301 820. 

Prodám dětské oblečení od českého výrobce. Vše 
nové ze 100% bavlny. Levně. Tel.: 720 102 472.
 
Koupím garáž v Novém Městě. Tel.: 776 639 132.
 
Prodám 4 kusy zimních pneu včetně disků v dob-
rém stavu. 165/80 R 13 na Škodu 105/120. Cena 
250 Kč za všechny. Tel.: 608 783 308. 

Prodám hrnec na zelí nebo na nakládání masa. 
Cena 150 Kč. Tel.: 731 465 353.

Koupíme byt v Novém Městě 3+kk a větší. 
Tel.: 603 359 574.

Prodám výzdobu na svatební auto - velká tylová 
mašle + ozdoby na kliky, foto pošlu. Cena 150 Kč. 
Tel.: 731 465 353.

Prodám Škodu Felicii 1,9 Diesel, rok výroby 
2000. Cena 15 000 Kč. Tel.: 724 947 760.

Přijmeme uklízečky na brigádu (předkolaudační 
úklid) v Novém Městě, asi od 15.11. 
Tel.: 777 608 980.

Prodám levně psací stůl o rozměrech 111 cm 
krát 55 cm krát 72 cm a otáčivou kancelářskou 
židli. I jednotlivě. Tel.: 607 243 342. 

Prodám dětský hluboký kočárek po 1. dítěti. 
Levně. Tel.: 720 243 863.

Daruji černobílé koťátko. Tel.: 728 189 093. 

Prodám byt 3+1 (s garáží?) pod nemocnicí. 
Komplet rekonstrukce, bez RK. Tel.: 602 821 504.

Nabízím ošetřování starších lidí. I v domácnosti. 
Čas nerozhoduje. Tel.: 723 965 529.

Pronajmu nezařízený byt 2+kk ve 4. poschodí  
s výtahem v Novém Městě na Moravě.   
Tel. 773 382 856.

Hledám pronájem bytu 2+1 (nebo podobného) 
v Novém Městě. Tel.: 608 831 366.

16.8.
16.8.
22.8.
27.8.

2.9.
7.9.
7.9.

10.9.
13.9.

Josef Šebek (Nové Město, 1941)
Jaroslav Kozák (Pohledec, 1931)
Olga Slezáková (Nové Město, 1928)
Josef Žák (Radešínská Svratka, 1932)
Antonín Beránek (Nové Město, 1980)
Jiří Sýkora (Nové Město, 1962)
Jan Králíček (Nové Město, 1935)
Vojtěch Janů (Zubří, 1996)
Marie Stupková (Rad. Svratka, 1918)

Redakce se omlouvá za chybné uvedení dat úmr-
tí v říjnovém vydání Novoměstska. Pochybení,
k němuž nedošlo vědomě, si je redakce vědoma. 
Přijměte tak, prosím, naši upřímnou omluvu.

18.9.
19.9.
23.9.
23.9.
25.9.
6.10.

12.10.
14.10.

Skalník Josef  (Pohledec , 1926)
Swaczyna Emil (Nové Město, 1954)
Ptáček Stanislav (Nové Město, 1922)
Kubíková Jana (Pohledec, 1961)
Fajmonová Božena (Nové Město, 1935)
Hulka Martin (Nové Město, 1939)
Vanická Marie (Nové Město, 1932)
Havlíková Božena (Zubří, 1929)

Děkuji primáři II. interny MUDr. Františku 
Kazdovi, kolektivu lékařů, zdravotnickému i po-
mocnému personálu za péči, kterou mi věnovali 
při mé těžké nemoci.                   Božena Krištofová 

Na žádost rodiny zveřejňujeme děkov-
ná slova paní Králíčkové v  plném znění: 
Děkuji touto cestou všem ošetřujícím lékařům 
nemocnice v Novém Městě na Moravě, zvláště 
MUDr. Tonarovi, primáři MUDr. Malečkovi, 
MUDr. Kutalovi a obvodnímu lékaři MUDr. 
Juraji Sekorovi, také zdravotnímu personálu 
za několikaletou vzornou péči o mého nemoc-
ného manžela Jana Králíčka. Děkuji také za 
vstřícnost a pomoc Oblastní charitě ve Žďáře 
nad Sázavou, jejím pečovatelkám za lidský pří-
stup a optimismus, který přinášejí nemocným 

– p. Čahákové, p. Vernerové, p. Vališové a p. Po-
lanské.  Můj dík také patří všem, kteří se přišli 
rozloučit a svými vřelými slovy zmírnit naši 
bolest nad ztrátou našeho drahého. Poděkování 
posílám i za květinové dary a písemné projevy 
soustrasti.                                                     manželka

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. 
                        Stále vzpomíná syn Milan s rodinou

Dne 6. listopadu 
2012 uplyne rok, 
co nás opustila 
milovaná maminka 
a babička paní Marie 
Žáková. 

Dopracovaly pilné 
ruce,

utichlo navždy před-
obré srdce. 

Očima drahýma se již 
nepodíváš, 

teď klidným spánkem 
odpočíváš. 

Dne 2. 9. 2012 zemřel nečekaně pan Antonín 
Beránek ve věku 32 let. 
Přejeme opožděně hlubokou soustrast, omlouváme 
se celé rodině za nedopatření. 
V  hlubokém zármutku oznamujeme všem 
příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil 
náš milovaný syn, bratr, synovec, bratranec a ka-
marád.                         Děkujeme za tichou vzpomínku.  

15.9.
4.10.

12.10.

Barbora Slaná
Hynek Chudoba
Matyáš Kobza

2.11.
13.11.
16.11.
21.11.
24.11.
29.11.

Šandera Stanislav
Brychta Josef
Nová Marie
Pochopová Libuše
Míček Eduard
Růžena Doležalová

80
86
75
90
87
88

5. 11. 2002        
Zemřel v  Radňovicích lyžařský závodník 
Jaroslav Zajíček, jenž se v tomto místě narodil 
31. května 1920. V roce 1995 byl jmenován čest-
ným občanem Nového Města. V  letošním roce 
vzpomeneme 10. výročí jeho úmrtí. 
7. 11. 1857      
Narodil se v Daňkovicích Emil Musil Daňkovský. 
Působil jako učitel, známý byl též coby autor lite-
ratury pro mládež. Zemřel 8. února 1941 v Kut-
né Hoře. Letos si připomínáme 155. výročí od 
jeho narození. 
10. 11. 1827     
Zemřel v  Jimramově slovenský evangelický du-
chovní, spisovatel a překladatel Michal Blažek. 
Narodil se 12. března v  Senici. Od jeho úmrtí 
letos uplyne 185 let.                  
26. 11. 1907    
Narodil se na Studnicích Cyril Musil, který svůj 
život zasvětil lyžování. Musil byl lyžařským zá-
vodníkem, olympionikem. Znám je však také 
jako odbojový pracovník, který v  dubnu 1977 
zemřel v  Kanadě. V  roce 2007 byl jmenován 
čestným občanem Nového Města. V tomto roce 
by se dožil 105 let.                      

Horácká galerie

Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo nám. 1, 

tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz, 

www.horackagalerie.cz
Otevřeno denně kromě pondělí a státních 

svátků: 9 – 12 a 13 – 17 h
Jan Kovářík – Hledání nových forem
Sochařský výtvarník Jan Kovářík patří k autorům, 
kteří se cílevědomě snaží nalézt nové postupy pro 
svou sochařskou tvorbu. Na výstavě se setkáme 
s  díly plnými barev a objemů. Sochy jsou větši-
nou označeny pouze jednopísmennými názvy 
nebo číselnými řadami, takže budí dojem, že se 
jedná o výsledky  nebo produkty vědeckého vý-
zkumu. Výstava bude zahájena ve středu v 17:00 
hodin 7. listopadu a potrvá do 24. února 2013.
Zdeněk Fuksa – Od mikrokosmu k makrokosmu
K  umělcovu významnému životnímu jubileu – 
90. výročí narození – připravila Horácká galerie 
výstavu nazvanou Zdeněk Fuksa – Výběr z tvor-
by, jejíž zahájení proběhne ve středu 7. listopa-
du 2012 v 17 hodin. Výstava potrvá do 3. února 
2013.
Vysočinské variace - kresba, malba, grafika, 
plastika, sklo – výstava z  tvorby vysočinských 
autorů napříč generacemi. Výstava potrvá od 15. 
listopadu do 30. prosince.
Stálé expozice –   Díla novoměstských rodáků 
sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského aj.; 
krajinomalba zaměřená na zobrazení Vysočiny: 
dílo Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora, Rudolfa 
Hanycha, Pavla Kopáčka a dalších. 
Sklo, sklo, sklo - Stálá expozice hutně tvarované-
ho škrdlovického skla .

3. sobota ve 20 hodin    
Bastardi 3
(ČR 2012, drama, 97 min, přístupný, 75 Kč)

10. sobota ve 20 hodin   
Ve stínu
(ČR/SR 2012, detektivka, 106 min, přístupný, 75 Kč)

14. středa v 17 hodin   
Kamarád krteček
(ČR, dětské animované pásmo, 66 min, přístup-
ný, 30 Kč)

17. sobota ve 20 hodin   
Hasta la vista!
(Belgie 2011, tragikomedie, 115 min, nevhodný 
do 12 let, 75 Kč)

24. sobota ve 20 hodin   
Love
(ČR/SR 2012, romantické drama, 90 min, ne-
vhodný do 12 let, 75 Kč)

28. středa v 17,30 hodin  
Madagaskar 3
(USA 2012, rodinná animovaná komedie, český 
dabing, 95 min, přístupný, 70 Kč)

!Změna programu vyhrazena!

Kino

Horácké muzeum

Babičko, 
co Ti naděloval Ježíšek?
(aneb hračky z depozitářů)

Vánoční výstava pro malé 
i velké

27. 11. - 30. 12. 2012
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Nejkrásnější kniha regionu nese název Hory, má panenko!
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
pořádá od loňského roku anketu o Nejkrásnější 
knihu Vysočiny, o výsledku rozhoduje porota 
na 22. Podzimním knižním veletrhu. Letos se 
rozhoduje mezi čtrnácti tituly z knih o Vysočině. 
Novoměstsko má hned čtyři želízka v ohni. Za-
pojit se mohli i čtenáři, až do 17. října vybírali 
z nominovaných titulů Nejkrásnější knihu re-
gionu. V rámci Novoměstska byla zastoupena 
kniha Věry Rudolfové o osobnostech regionu 
Kraj návratů a inspirace, dále krásná mono-
grafie Bohdana Laciny z pera historika umění 
Jiřího Hlušičky nebo kniha Marie Vařejkové 
Obec Radešínská Svratka ve dvacátém století. 

Vítězem ankety se však stala kniha s přímou 
návazností na naše město, tedy publikace 
horolezce Radka Jaroše a jeho dcery Andrey 
s názvem Hory, má panenko. V anketě hlaso-
valo skoro tři tisíce osob a vítězná kniha od 
svých příznivců získala neuvěřitelných 1044 
hlasů, druhého v pořadí, knihu o řece Sázavě, 
tak překonala velmi těsně zhruba o 50 hlasů. 
Andrea a Radek Jarošovi budou oceněni v rámci 
22. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově 
Brodě a získají od Českého rozhlasu Region re-
klamní kampaň v hodnotě 25 tisíc korun. Pro ty 
z vás, kteří chcete poznat našeho současného 
nejúspěšnějšího horolezce očima jeho dcery, 

neváhejte si knihu přečíst. V letošním roce tuto 
73 stránkovou publikaci vydalo nakladatelství 
Grifart.                                                                      -kuku-

Tajem rozluštěn – Hrdý buď, že jsi vytrval! 
(rozhovor s herečkou Barborou Hrzánovou)
Famózní skoro tříhodinový herecký výkon hereč-
ky Báry Hrzánové ve hře Ireny Douskové Hrdý 
Budžes nadchl novoměstské publikum natolik, 
že jí opakovaně děkovalo potleskem ve stoje. Po 
skončení představení se pár diváků odhodlalo 
dojít si pro podpis. Drobná, však velmi vstřícná 
osůbka s osobitým batůžkem na zádech si tento 
hlouček pohotově z šatny odvedla do přilehlé re-
staurace, kde přátelsky a s úsměvem rozdávala 
na požádání fotografie s autogramem. 
Jako správná budějovická rodačka, jak jinak než 
u zlatavého moku, velmi ochotně odpověděla na 
několik otázek, přestože na ni čekali příbuzní z 
našeho města. 
Když se řekne Hrdý Budžes, co se Vám vybaví, 
když toto Thálií oceněné představení hrajete 
již skoro deset let a máte za sebou již několik 
stovek repríz?
Hrdý Budžes je moje dětství v Českých Budějo-
vicích. Je to až nepochopitelný kolik zážitků a 
zkušeností z dětství máme s Irenou Douskovou 
společnejch. Takže já, když se řekne Hrdý Budžes, 
vidím hereckej dvůr v Českých Budějovicích, di-
vadla v Hereckejch domech a své dětství v Budě-
jovicích -bolševickejch.
Jste vrstevnicí hlavní hrdinky Helenky Součko-
vé, jste si v něčem podobné? 
Kromě toho tělocviku, to je jediný. Já jsem mívala 
tělocvik dobrej na rozdíl od Ireny, ale jinak ty pro-

blémy, byly némlich totéž.
V představení jste ukázala i svůj hudební talent, 
máte skupinu, pro kterou píšete texty, je to pro 
Vás odpočinková záležitost nebo radost?
Já jsem za to strašně vděčná, že tento malý kou-
sek talentu mi byl danej. A že takto mohu dělat 
muziku a ještě hrát se skupinou Condurango a 
zpívat. Navíc teď to naše hraní dostalo ještě dal-
ší rozměr, protože můj syn s námi začal hrát na 
housle a basovou kytaru a jeho kamarád na bicí. 
Takže my všichni starci, kteří tam jsme v té kape-
le, jsme dostali novou mízu a energii do žil. Pro-
stě nová krev. Takže poslední dobou je to pro mě 
obzvlášť velmi radostná záležitost koncertování 
se skupinou Condurango a s našimi mladými. Za 
to jsem velice vděčná.
Skupina nese neobvyklý název Condurango, 
jde patrně o nějakou bylinu na žaludek?
No, je to jihoamerická bylina, vyrábí se z ní likér, 
který podporuje chutě. Takže je to v podstatě ta-
kovej aperitiv, ale je to léčivé víno. Za mejch mla-
dejch let to bejvalo velmi laciné a prodávalo se to 
v drogerii za sedm korun. My jako studenti  jsme 
neměli moc peněz, tak jsme si to kupovávali. Byl 
to takovej falešnej bitter, hodně ledu a citron, ale 
nesmí se to přehnat, protože když se to přežene 
už to není na podporu chutí a rána pak z toho 
bývaj kalný. 
Již začátkem listopadu bude mít novoměstské 

publikum možnost koncert Vaší skupiny na-
vštívit, na co se mohou těšit? 
No, přátelé, přijďte! Určitě přijďte, zažijete určitě 
velkou pohodu a zapomenete na svoje starosti. Je 
to velmi rytmická muzika, kde se střídají prvky 
world music latinskoamerické muziky, bigbeatu, 
už teď – kvůli našim mladejm. Takže skupina 
Condurando má ještě bigbeatovou odnož, která 
si říká Druhá máma, jsou to ti samí lidé, ale jsou 
to všechno původní písničky, které jsem napsala 
já nebo společně s klukama dohromady, takže je 
to všechno původní tvorba. A myslím, že písně 
jsou veselé i k tanci. Takže kdo bude chtít si na-
vodit atmosféru léta a sluníčka a horkýho počasí, 
ať přijde.
Děkuji za rozhovor. Budeme se těšit Váš koncert.

-kuku-

Je libo Kudykam, 
či jazzovou mši?
S příchodem adventu je v rámci letošních Novo-
městských hudebních slavností jistě lákavá po-
zvánka na třetí listopadovou neděli, kdy jste v pod-
večer všichni zváni na představení mládežnické 
pěvecké a hudební skupiny KUDYKAM, která na 
tradičním místě, v prostorách evangelického kos-
tela, představí současnou tvorbu duchovních pís-
ní. V rámci stejného projektu bude ke konci lis-
topadu připravena i slavnostní mše: Celebration 
jazz mass. Jedná se o velmi populární jazzovou 
mši Karla Růžičky. Světově uznávaný český jazz-
man, pianista a skladatel ji napsal na začátku de-
vadesátých let. Vlastní premiéra proběhla v roce 
1994 na Pražském jaru a její nahrávka se stala Des-
kou roku České jazzové společnosti. O čtyři roky 
později byla provedena ve Washingtonu u příleži-
tosti oslav Dne české státnosti. Vysoce oceňova-
né netradiční dílo v obsazení pro vybrané orche-
strální nástroje, smíšený sbor a sopránové sólo 
uslyšíme v nastudování téměř stovky mladých 
amatérských i profesionálních umělců. Sesyn-
chronizovat volný termín tolika umělců není vů-
bec jednoduché, proto v den uzávěrky ještě není 
datum pevně stanoveno, sledujte proto, prosím, 
stránky www.maneor.com, nebo se informujte 
v Informačním centru. Děkujeme za pochopení. 

Zdeněk Smrček, Maneor

Kulaté výročí. Čtyřicátiny hudební skupiny Honzy Sedlaříka 
Hudební skupina byla založena u příležitosti ote-
vření nového hotelu SKI v  Novém Městě. Tehdy 
se psal 12. červenec roku 1972. Od té doby začala 
hrát ve vinárně hotelu jedenkrát a později i třikrát 
týdně po dobu 14 let. K  založení a zahájení čin-
nosti skupiny přispělo také JZD Pohledec, v jehož 
čele stál pan předseda Novák. Díky jeho podpoře 
byly hudební skupině zakoupeny nástroje a tech-
nika potřebná k  výkonu hudby. K  zakládajícím 
členům skupiny pod vedením Honzy Sedlaříka 
patřili: Vláďa Procházka, Bohouš Havlík, Roman 
Minář a Pepa Blůma. V dalším průběhu přišli do 
kapely Pepa Ženatý, Karel Handschuh, Franta 
Malý, Pepa Mach, Luděk Kirchner, Jiří Humlíček, 
Luboš Urban, Pepa Večeřa, Jana Havlíková, Libor 
Bartoš, Petr Machálek, Eda Zítka, Honza Kirch-
ner, Míra Vašík a Míra Růžička. Jak šel čas, měnil 
se také název kapely Lacrum Club, Ski-club a ně-
kteří nám také říkali Jogurti nebo Mladí starci. Ze 
zakládajících členů kapely již někteří nejsou bohu-
žel mezi námi a stále na ně vzpomínáme v našich 

písničkách. Mimo hotel SKI hrála kapela ve všech 
koutech ČR i v zahraničí a patřila k těm známým a 
oblíbeným. Odehrála přes tři tisíce vystoupení 
po celé republice, mnohokrát i v Praze na Žo-
fíně, a to ve společnosti ministerské, dále na 
podnikových oslavách a oslavách MDŽ. Týd-
ně tak její členové absolvovali i 14 vystoupení. 
Skupina vystupovala v  Německu, Rakousku, 
Polsku, Švýcarsku, Jugoslávii, Dánsku, Švéd-
sku, Belgii a Francii. Několikrát hrála kapela 
na plese olympioniků v  Paláci kultury či ple-
sech vltavanů. Mladší generaci je sice méně 
známá, ale lidem středního a staršího věku 
hrála skupina a stále ještě hraje pro potěše-
ní a dobrou pohodu. Jinými slovy jde o něco 
z  folkloru, country, taneční a dechové hudby. Ve-
doucí skupiny zvyšoval popularitu skupiny jakož-
to pravidelný zpěvák Československé televize a 
rozhlasu, a tak skupina hrála na akcích společně 
s  orchestry Gustava Broma, Antonína Votavy, 
Karla Vacka, Ladislava Kubeše, Strahovanky, Vl-

tavanky, Mistříňanky, Svratečanky a Koroužanky. 
Dnes je to neskutečných 40 let od jejího založení. 
Skutečné na tom je, že hraje dodnes a často. Lidé 
mají jejich písničky stále rádi a na rozdíl od dneš-
ních moderních si je mohou zazpívat. Proto se 
členové skupiny rozhodli několik písniček nahrát 
na právě vydané CD. Pokud nám to zdraví dovolí, 
chceme i nadále dávat lidem dobrou náladu a po-
hodu prostřednictvím dobré muziky. Za vaši stá-
lou přízeň děkuje Skupina Honzy Sedlaříka. -sed-

Legenda bluegrassu Peter Rowan zahraje s Druhou trávou 
Bluegrassovou kapelu Druhá tráva, působící na 
české hudební scéně již dvacet let není nutné dlou-
ze představovat. Textař, básník a skladatel Robert 
Křesťan, kapelník a multiinstrumentalista Luboš 
Malina a čtveřice výborných multižánrových muzi-
kantů vystoupí v Novém Městě společně s ikonou 
amerického bluegrassu, držitelem ceny Grammy, 
rodákem z Massachusetts Peterem Rowanem. 
Bluegrass, styl využívající pěti základních akustic-

kých nástrojů, vycházející z tzv. mountain music 
- hudby horalů Appalačského pohoří, okořeněný 
prvky jazzu a dobové populární hudby, vznikl ve 
Spojených státech ke konci druhé světové války. 
Formoval se však již od roku 1938 společně se sku-
pinou Blue Grass Boys Billa Monroa. Peter Rowan 
v této kapele v roce 1963 zahájil svoji profesionální 
dráhu. Od té doby založil hned několik kapel hrají-
cí folk, rock, i originální žánrové mixy vycházející z 

americké hudební tradice. K osudovému setkání s 
Druhou trávou dochází v Richmondu v roce 1994. 
O pět let později nahrávají společné album „New 
Freedom Bell“ a koncertují nejen v České repub-
lice, ale i po dalších místech Evropy a USA. Letos 
na podzim opět vyrážejí na turné, během něhož 
navštíví i novoměstský Kulturní dům. Koncert 
proběhne v sobotu 24. listopadu 2012 v 19 hodin 
a zcela jistě to bude neopakovatelný zážitek. -kuku-

Více informací o kultuře 
v Novém Městě najdete na:

noviny.nmnm.cz

Kalendář kulturních akcí - listopad 2012
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Ke stoletému výročí českého skautingu
Zakladatelem skautingu v České republice je An-
tonín Benjamin Svojsík, středoškolský profesor, 
který začíná s jeho propagací v září roku 1911. 
Seznámil se s ním při pobytu v Anglii a v roce 
1912 vycházejí jeho "Základy junáctví", které se 
stávají vůdčí knihou českých skautů. Český 
název pro skauty převzal Svojsík od spiso-
vatele Josefa Holečka z jeho podání života 
slovanských hrdinů - černohorských junáků. 
Svojsík tehdy požádal Mikoláše Alše, aby 
navrhl junákům znak. Kresba černé hlavy 
chodského psa na bílém poli byla okamži-
tě přijata. Od té doby učí skauting mládež 
vážit si přírody, být prospěšný společnosti 
a přispívat k sebevýchově chlapců a děvčat. 
První písemný doklad o činnosti skautů v 
Novém Městě na Moravě je ze dne 27. ledna 
1923, kdy "Sportovní klub" děkuje za pomoc 
skautům při kontrolní službě 7. lyžařských 
závodů. Vliv na novoměstský skauting měly také 
brněnské oddíly tábořící u rybníka Medlov v roce 
1925 i později. V roce 1931 staví skauti svoji prv-
ní klubovnu, a to chatu Mercedes. I ve sportu jsou 
velmi aktivní. V roce 1934 vyhrávají volejbalový 
turnaj o Mistrovství země moravskoslezské a 
hokejové družstvo hraje každou zimu utkání 
nejen v Novém Městě ale také ve Žďáře, Tišno-
vě, Nedvědici či Poličce. Ještě v únoru roku 1940 
vyhrávají turnaj pod názvem "Radost ze života". 

Potom K. H. Frank organizaci junák zakázal. Jed-
ni z tehdejších vedoucích skautů byli v této době i 
výborní hokejisté bratři Stanislav a Arnošt Kopři-
vovi. Těsně před válkou staví skauti, pod vedením 
prof. Jaroslava Puchýře, druhou chatu Mercedes, 

tentokráte zděnou. Pomáhal ji budovat i bratr Jiří 
Brady. Válka však vše přeruší a tvrdě zasáhne i 
novoměstské skauty. V době protektorátu umírá 
za účast v odboji bratr Zdeněk Šír a v důsledku 
totálního nasazení bratr Sváťa Jaroš. V létě 1945 
pomáhají skauti, opět pod vedením prof. Jaro-
slava Puchýře, při žňových pracích a opravují 
poničenou chatu Mercedes, kterou sgrafity do-
tváří v roce 1947 prof. Jiří Šebek. Prof. Jaroslav 

Puchýř a MUDr. Jarmila Havlíková se stávají 
veliteli Horácké oblasti. Další ukončení činnosti 
Junáka je datováno rokem 1950. Řada skautů 
pak je v padesátých létech perzekuována a věz-
něna. A čas letí dál přes roky 1968-1970, kdy 

díky bratrům Miloši Messenskému, Emilu 
Staňkovi a sestrám MUDr. Martě Látalové 
a Miladě Řádkové je opět obnovena jeho 
činnost. Tehdy stačily " k nadechnutí" ne-
celé dva roky, aby po dalších dvaceti letech 
zákazu, v roce 1989, se opět mohl přihlásit 
k životu. Uplynulo dvacet tři let od "Same-
tové revoluce", během kterých poznávají 
skauting stovky chlapců a děvčat střediska 
Bílý Štít. Pomáhají jim v tom starší vedoucí, 
činovníci a příznivci z řad občanů Nového 
Města. Světluškám a vlčatům tvoří jejich 
družiny vhodný doplněk rodinného zázemí. 
Středisko má svoji klubovnu, od roku 2009 

zpět navrácenou chatu Mercedes, vlastní 
tábořiště a v pronájmu od Městského úřadu 
KD v Pohledci. V roce 2009 úspěšně zorganizo-
valo celostátní kolo Svojsíkova závodu. Skauti 
se zúčastnili Jamboree v Nizozemí, Anglii, a v 
Chile. Několik z nich pomáhá přímo v orgánech 
Ústřední rady Junáka. Přejme tedy skautin-
gu, aby i v budoucnosti mohl zdárně přispívat 
k výchově mládeže v Novém Městě i jeho okolí.      

Martin Drápalík, vůdce kmene dospělých

Vzpomínka na čestné občany města. Profesora Miroslava 
Smejkala a akademického malíře Jiřího Šebka 

Když v roce 1994 slavila novoměstská střední 
škola 100 let od svého založení, bylo součástí 
oslav udělení čestného občanství města čtyřem 
abiturientům, kteří dlouhodobě spolupracovali 
s městem a školou. Dva z nich by se v říjnu le-
tošního roku dočkali životního jubilea. Profe-
sor RNDr. Miroslav Smejkal CSc. se narodil v 
Novém Městě 31. října 1927. Rodina bydlela ve 
vile „pod reálkou“ na rohu dnešní ulice Šturso-
vy a Makovského. Po maturitě na novoměstské 
střední škole v roce 1946 odešel prof. Smejkal na 
Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity 
do Brna. Zvolil obor studia biologie a zeměpisu. 
Posléze se zaměřil na odbornou biologii a speci-
alizoval se na studium botaniky. Ta se stala jeho 
životní láskou. Po ukončení studia působil krátce 
v oddělení ochrany přírody a krajiny ve Státním 
památkovém ústavu.  Brzy se však vrátil na fakul-
tu, kde pracoval jako odborný asistent a od roku 
1965 jako docent. Profesuru směl získat až v roce 
1992 – tedy po revoluci. Zemřel v květnu  1997. 
Miloval svůj rodný kraj. Vysočinu prochodil 
mnohokrát s batohem na zádech křížem krážem. 
Věděl o každé rostlině, o všech významných loka-
litách. Poznatky publikoval v odborné literatuře 

– v Komentovaném katalogu moravské flóry a v 

Květeně České republiky. Byl jedním z nejlepších 
znalců problematiky české a slovenské flóry. Měl 
rád i svou střední školu. Pravidelně navštěvoval 
abiturientská setkání své třídy. Mnozí novo-
městští občané si ještě vzpomenou na krásnou 
botanickou vycházku s prof. Smejkalem v červnu 
1994 při příležitosti 100. výročí založení střední 
školy. K Novému Městu se pan profesor hrdě 
hlásil. Ve Zpravodaji Nového Města a později v 
Novoměstsku publikoval odborné články. Uděle-
ní čestného občanství města si velmi vážil. Byl vy-
nikajícím pedagogem a jeho bývalí studenti, kteří 
měli čest navštěvovat jeho přednášky a seminá-
ře, na něho nikdy nezapomenou. Jeho odchod 
znamenal pro fakultu i naše město velkou ztrátu. 
My, kteří jsme ho znali, na něho vzpomínáme 
nejen jako na odborníka, ale především jako na 
skromného vzácného člověka. Akademický ma-
líř a grafik Jiří Šebek by se 16. října dožil 90 let. 
Žil a pracoval v Praze, ale do rodného domu na 
Malé ulici se vracel až do své smrti v roce 1999. 
Byl abiturientem novoměstské střední školy z 
roku 1940. Po maturitě studoval na VUT v Brně 
fakultu architektury a pozemního stavitelství. 
Byl aktivním členem studentského spolku Ho-
rák. Režíroval jeho divadelní představení, dělal 

scénické výpravy, případně i sám hrál. Svůj mi-
lovaný rodný kraj ztvárnil výtvarně ve svém díle. 
Pracemi obesílal výstavy horáckých umělců. Zají-
mal se však i o historii a současnost kraje i města. 
Ve Zpravodaji Nového Města a v Novoměstsku 
publikoval – psal o významných osobnostech i 
událostech Nového Města. Byl výborným znal-
cem díla J. Štursy, V. Makovského, Karla Němce 
a dalších osobností. Krásné chvíle jsme s ním 
prožívali při přípravě sborníku ke 100. výročí 
založení střední školy. Poskytl nám řadu podně-
tů, sám napsal několik vzpomínek na významné 
osobnosti. Ochotně se ujal grafické úpravy alma-
nachu, který nazval Centenarium. Zklamáním 
pro nás všechny bylo, že vinou tiskárny vyšel 
sborník s chybami. Na podzim roku 1999 jsme 
připravovali oslavy 105. výročí školy. Zcela sa-
mozřejmě jsme počítali s jeho pomocí, na kterou 
jsme se těšili. Místo toho přišla smutná zpráva, 
že Jiří Šebek 6. 7. 1999 zemřel. Rozloučili jsme se 
s ním na novoměstském hřbitově . Vzpomínáme 
však stále. Jeho kamarádi ze spolku Horák mu 
v době aktivní činnosti spolku říkali „Kultura“. 
Tomuto pojmenování zůstal Jiří Šebek věrný po 
celou dobu svého života naplněného pilnou prací.  

Mgr. Jana Černá

Projekt Comenius Regio. Podzimní návštěva Regensburgu
V rámci evropského partnerství Comenius Re-
gio absolvovali 21. – 23. září dobrovolní hasiči 
ze Slavkovic spolu se zástupci ZŠ Slavkovice 
a Městského úřadu Nové Město na Moravě zá-
jezd do německého Regensburgu. Připravený 
program odstartoval v pátek odpoledne prohlíd-
kou památníku Walhalla. Během večera jsme se 
mohli zúčastnit právě probíhajícího mistrovství 
v baseballu, kde naši a němečtí hasiči o víkendu 
zajišťovali požární hlídku. Sobotní dopoledne 
jsme mohli nahlédnout do moderního závodu 
BMW, který v Regensburgu zaměstnává přes 
10 000 lidí a 40 hasičů na plný úvazek. V odpoled-
ních hodinách jsme byli rozděleni na tři skupiny. 
Mladí hasiči z obou regionů si společně vyzkou-
šeli různé soutěžní a zábavné disciplíny v parku u 
školy ve Schwabelweisu. Velcí hasiči měli v neda-
leké zbrojnici krátké školení a výcvik v dýchacích 
přístrojích. Vyzkoušeli si nasazování masky, její 
těsnost a potom také hledání a vynášení osob 
ze zadýmených sklepních prostor. Všichni ne-

-hasiči vyjeli do historického centra města, kde 
mohli strávit volné odpoledne a obdivovat zdejší 
památky jako je Dóm sv. Petra, stará radnice či 
nábřeží Dunaje. Sobotní večer začal společným 
seznamováním v místní hasičské zbrojnici. Pro-
běhly zdravice politických představitelů obou 
měst p. Herberta Schlegla a p. Stanislava Mar-
ka, úřadů pro školství p. Gerharda Schnabla a 
p. Aleny Lukášové, zástupců škol i hasičů. Byly 

předány drobné dárky a večer pokračoval v du-
chu volné zábavy při dobrém občerstvení a hudbě. 
Po nedělní snídani jsme vyjeli do regensburgské 
fakultní nemocnice, kde jsme se na místním he-
liportu seznámili se systémem fungování letecké 
záchranné služby a techniky vrtulníků. Byli jsme 
zde také svědky startu vrtulníku a odletu na dál-
nici k zásahu. Po společném nedělním obědě byl 
zahájen závěrečný bod programu návštěvy – vy-
sazení lípy jako symbolu spolupráce a přátelství 
mezi oběma stranami. Naši hasiči se chopili ná-

řadí a na školním pozemku ve Schwabelweisu za-
sadili mladou lípu, kterou k tomuto účelu přivezli 
přímo ze zahrady ve Slavkovicích. Tečkou bylo 
představení nové knihy o historii školy a hasičského 
sboru ve Slavkovicích vydanou letos k 120. výročí 
SDH a 110. výročí školy. Díky autorovi Pavlu Pe-
ňázovi a překladatelce Jaroslavě Kozárové jsme 
mohli dovézt a darovat partnerům výtisky v něm-
čině. Po symbolickém křtu této knihy i lípy šam-
paňským zazněly obě hymny a my se s krásným 
víkendem museli rozloučit.          SDH Slavkovice

Oslava Mezinárodního dne seniorů 
v Pohledci 
V neděli 7. října uspořádal Český svaz žen v po-
hledeckém kulturním domě příjemné posezení 
k  svátku seniorů. Předsedkyně Jitka Bradáčová 
předem obešla s  pozvánkami všechny občany 
seniorského věku. Do kulturního domu si našlo 
cestu 27 seniorek a 5 seniorů. Přišel mezi nás i 
vzácný host předseda Osadního výboru v Pohled-
ci Jiří Dušek, který rád podporuje kulturní akce 
v obci a popřál přítomným seniorům vše nejlep-
ší, hlavně pevné zdraví a pohodový život. Paní 
předsedkyně ČSŽ vtipným způsobem přítomné 
přivítala a přáním hezké zábavy zahájila pro-
gram. Oblíbené učitelky z  mateřské a základní 
školy nacvičily s  dětmi zdařilé pásmo písniček, 
básní a scének. Krásné vystoupení s  hudebním 

doprovodem se všem líbilo, o čemž vypovídal 
velký potlesk obecenstva. Následně přišla řada 
i na dárky. Seniorky a senioři obdrželi z  rukou 
dětí ze základní školy vlastnoručně vyrobené 
dárečky. Od ČSZ dostali malí účinkující paml-
sky za odměnu. Zlatým hřebem odpoledne byly 
známé písně našeho mládí, které nám předvedla 
jihlavská hudební skupina. Hodnotného progra-
mu se mohli zúčastnit všichni přítomní a někteří 
si i zatančili. My, spokojení senioři a seniorky, 
srdečně děkujeme obětavým pořadatelkám i 
všem, kteří se zasloužili o náš příjemný zážitek a 
radost z toho, že mladí lidé nezapomínají na své 

„dříve narozené“. Bylo to milé pohlazení na duši. 
Draha Pustinová 

Novoměstští senioři slavili svůj svátek
V úterý 16. října se novoměstský kulturní dům za-
plnil seniory z celého města i okolí. Konala se tu 
totiž oslava Mezinárodního dne seniorů. O pro-
gram se nám postarali děti ze ZŠ Leandra Čecha 
a Mgr. Bohumil Havlík se svými zpěvačkami. Dě-
kujeme všem účinkujícím, především bývalému 
panu řediteli Havlíkovi a paním učitelkám Pet-
rové a Baxantové za přípravu programu. Potěšilo 
nás, že nás přišel pozdravit místostarosta Stani-

slav Marek. Velký dík patří rovněž zaměstnancům 
MKD, kteří zajistili propagaci akce i přípravu 
sálu. Pan Šimek navíc zařídil perfektní ozvučení 
a osvětlení sálu tím, že přizval ke spolupráci vyni-
kajícího zvukaře Láďu Mošnera. MěÚ děkujeme 
za bezplatné zapůjčení sálu. Celá akce se senio-
rům moc líbila. Těšíme se, že takto perfektní spo-
lupráce bude pokračovat i v následujících letech. 

Libuše Topinková 

Chata Mercedes slouží jako základna na výpravy skautům z celé republiky. 

SDH Slavkovice

5. 11.Cestopisné video na téma Čína     
Jídelna DPS   15 – 17 hodin
10. 11.  Sobotní zájezd do Škrdlovic na divadel-
ní představení hry TITANIK 
Odjezd od kulturního domu v 16 hodin. Návrat 
okolo 20. hodiny                                                                    
19. 11.  Hudební odpoledne – zazpíváme si 
s pány Sedlaříkem a Urbanem
Jídelna DPS  15 – 17 hodin
26. 11. Odpolední koncert - hrají Ing. Bajer, 
RNDr. Urban a paní učitelka Rejpalová se 
svým žákem. 
Jídelna DPS   15 – 17 hodin  

Program Klub seniorů

Další zpravodaj
Závěrečné číslo letošního roku měsíčníku Novoměst-
sko bude mít uzávěrku v neděli 18. listopadu 2012. Do 
distribuce se dostane nejpozději 1. prosince 2012. Vaše 
příspěvky a inzerci posílejte na internetovou adresu zpra-
vodaj@nmnm.cz nebo je můžete zanechat v kanceláři 
Kulturního domu, Městské knihovně nebo Horáckém 
muzeu. Textové příspěvky prosíme ne delší jak 20 řádků 
v textovém editoru velikostí písma 12. Fotografie nebo 
loga připojujte jako samostatné přílohy, nevkládejte do 
textu. Případné dotazy směřujte na telefon redakce 601 
592 013. Nadále zůstávají platné ceníky inzerce. Řád-
ková inzerce stejně jako poděkování jsou zdarma. Uve-
řejnění blahopřání a vzpomínky je zpoplatněno částkou 
220 korun. V případě řádkové inzerce a poděkování 
si redakce vyhrazuje právo zaslané materiály zkrátit.  
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

Dušičky (vůně a chuť podzimu)
29.10. – 4.11. 2012

Svatomartinské husy 
(otevírání Beaujolais)
8.11. – 11.11. 2012

Zvěřinové hody (volání divočiny)
12.11. – 2.12. 2012

Barborky (aneb Ladovská zabijačka)
4.12. - 9.12. 2012 
  
Silvestr na Horním Dvoře (zábava, 
jídlo a pití až do rána)
31.12. 2012 
  
Hotel Horní Dvůr, Horní Dvůr 286, Nové 
Město na Moravě, tel: +420 561 205 941, 
e-mail: info@hotelhornidvur.cz, 
www.hotelhornidvur.cz 

Přijměte pozvání 
na gastronomické akce 
na Hotelu Horní Dvůr 

 

ZO ČSV o.s. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ A NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
VÁS ZVOU NA 13. ROČNÍK VČELAŘSKÉ VÝSTAVY NAZVANÉ: 

_ VŮNĚ MEDU _  
V BUDOVĚ HORÁCKÉHO MUZEA 

V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ 
OD PÁTKU 9. 11. 2012 

DO SOBOTY 17. 11. 2012 
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ PROBĚHNE V PÁTEK 9. 11. V 15:00 

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA OD 8:00 DO  17:00 
O VÍKENDU OD 9:00 DO 17:00 

VSTUP ZDARMA, VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI 
 

®
 

Novoměstská andulka viděná hledáčkem fotoaparátu
Milovníci drobného zvířectva, především 
exotických ptáků, si o prvním říjnovém ví-
kendu nenechali ujít výstavu pořádanou no-
voměstským svazem chovatelů. Navzdory 

nedělnímu deštivému počasí přilákalo štěbe-
tání stovek domestikovaných i vzácných dru-
hů papoušků a exotických ptáků hojný počet 
návštěvníků. A ti nemuseli jen prohlížet! 

V rámci doprovodného programu se mimo 
jiné jezdilo i povozem a kdo chtěl, mohl si 
tradičně zakoupit ptáčka, či malého hlodavce. 

-red-

Informační centrum & Horácké muzeum oznamuje, 
že ve dnech 1. - 2. listopadu bude 

ZAVŘENO
z důvodu inventury                                                  Děkujeme za pochopení.

Více fotografií z výstavy 
můžete najít na:
noviny.nmnm.cz
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Odtahová služba
JM Car Josef Machek

Nové Město na Moravě

 NON STOP  +420 604 781 220

Provozovna: ul. Soškova Nové Město na Moravě 
( areál Agro Měřín )

www.jm-carnm.cz

odtahová služba   přeprava 1-3 vozidel 
                                      nosnost  5t
                                      přeprava až 6 osob
                                      hydraulická ruka, nosnost 2,2t
                                      přeprava strojů, staveb. materiálu
                                      asistenční služba
                                      odstavné parkoviště

autoservis                provádíme servis osobních,
                                      dodávkových a nákladních vozidel
                                      příprava + provedení stk
                                      diagnostika motoru  VW, Škoda,
                                      Audi, Seat
                                      nástřik podvozku a dutin
                                      prodej nahradních dílů

autopůjčovna         Škoda Fabia combi
                                      Škoda Felicia
                                      přívěs 750 kg
                                      autopřepravník 2 500 kg
                                      autopřepravník 3 500 kg

pneuservis               vyměna, vyvážení pneu
                                      oprava defektu
                                      prodej pneu      

sobota 3.listopadu 2012 

    Horácká galerie a Kulturní dům
Nové Město na Moravě

Výtěžek BENEFICE 3•3•3 pomůže sociální službě Raná péče 
(podpora rodin s dětmi s postižením či jiným znevýhodněním v raném věku). 

Předprodej vstupenek na koncert od 1. 10. 2012: 
Nové Město na Moravě: Informační centrum, Knihkupectví Trojan, kancelář Sdružení 
Bystřice nad Pernštejnem: Informační centrum, Žďár nad Sázavou: Informační centrum

15:00 dobročinný jarmark  
Horácká galerie (vstup zdarma) 
Šperky, textil, rukodělná tvorba. 

17:30 módní přehlídka 
Horácká galerie (vstupné dobrovolné)
Artissimo – šperky, Ateliér Libuše – oděvy. 
Možnost zakoupení předváděných modelů.

19:00 Bára Hrzánová a Condurango 
Kulturní dům – koncert
(vstupné 150 Kč, v předprodeji 130 Kč)
Samba, smích a skvělá muzika!
Spolupořádají Novoměstská kulturní zařízení.

Zájemci o uveřejnění inzerce mohou zasílat své nabídky do 18. listopadu 2012 
na e-mailovou adresu: zpravodaj@nmnm.cz

Oční optika Petříkovi 
Vratislavovo nám. 9, 

Nové Město na Moravě
Tel.: 566 615 079

Rozšíří od 1.11.2012  provozní dobu
Po-pá      8,00 - 17,00
Sobota    8,30 - 11,00

V naší rodinné optice najdete velký výběr 
brýlových obrub i skel od klasiky po novinky 
známých světových značek. Samozřejmostí 
je vlídná a odborná obsluha vystudovaných 

optiků a optiček.

Akce do konce letošního roku:
Kvalitní Multifokální brýlové čočky firmy 

Hoya se slevou 30%.

Platby i kartami a poukazy
 Sodexo, Ticket, Cadhoc, Unišek

Hotel 
Horní Dvůr

hledá
účtující servírku/číšníka
na hlavní pracovní poměr

Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na: 
info@hotelhornidvur.cz 
nebo nás kontaktujte na 
tel. čísle 739 065 443.

Upozornění návštěvníkům 
kulturních akcí

Prosíme návštěvníky kulturních 
pořadů o dochvilnost. 

Pozdním příchodem ruší 
nejenom účinkující, ale i ty, kteří 

se dostavili včas. 
Vypnutí zvuku mobilních telefonů 

je samozřejmostí.
Děkujeme za pochopení.

Přijďte se přesvědčit, že  
ZUMBA  

je pro všechny věkové kategorie. 

Tělocvična Gymnázia 
v Novém Městě na Moravě

každou středu ve 20:00 hodin

vstup              50,- Kč
studenti        30,- Kč
vstup zdarma má mládež 
do 18-ti let v doprovodu cvičící 
dospělé osoby 
informace: na eva@broncek.cz 

S tímto ústřižkem máte 
7.11.2012 vstup zdarma.

RESTAUROVÁNÍ 
STARÉHO NÁBYTKU

Pavel Pejchal, DiS.

Jánská 288
Nové Město na Moravě

(nad čerpací stanicí Benzina)

tel. 566 616 464
728 773 313

email: Pejchalpavel@seznam.cz

ROBERT KŘESŤAN
&

DRUHÁ TRÁVA

24. 11. 2012
19 hodin

Kulturní dům
host 

Peter Rowan

(USA)



KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM  
NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, tel.: 566 598 700, www: nkz.nmnm.cz, e-mail: nkz@nmnm.cz
Předprodej vstupenek na kulturní akce probíhá v Horáckém muzeu & Informačním centru

NOVOMĚSTSKO | Vydávají: Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 | Redakční 
tým: Marek Homolka - editor, tel.: 601 592 013, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz, Eva Kulková - kulturní redaktorka, tel.: 603 210 321, 
e-mail: eva.kulkova@nmnm.cz, Karel Hes - sportovní redaktor, tel.: 725 094 374, e-mail: khes@seznam.cz | Redakce a administrace: 
Kulturní dům, Horácké muzeum | web: noviny.nmnm.cz | Sazba a grafická úprava: Lucie Příhodová | Tiskne: MPJ DesignStudio 
Žďár nad Sázavou | Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí | Názory autorů příspěvků nejsou vždy totožné s názory redakce. 

Výhled na rok 2013

Horácké muzeum
        

        VŮNĚ MEDU
so 10. 11. - ne 18. 11. 2012

13. ročník prodejní včelařské 
výstavy

Vernisáž
9. 11. 2012 v 15 hodin

Tomáš Smetana
Egoistické prostory

17. 10. - 18. 11. 2012
výstava obrazů

dechová hudba

ROZMARÝNKA
16. 12. 2012 / 16:00

Kulturní dům
Nové Město na Moravě

úterý 22. 1. 2013
Tři muži na špatné adrese - divadelní představení

Hrají: Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Bohumil Klepl, 
Jana Šulcová, Johanna Tesařová

sobota 2. 2. 2013
Jiří Schmitzer 


