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Změny v dopravě 
na náměstí

V lednu se v nemocnici 
rozjede Emergency

Nové Město žije 
biatlonem

Milí Novoměšťané,

přelom roku je vždy spojen s hodnocením toho, 
co se letos podařilo, co jsme pokazili, co by šlo dě-
lat lépe. A stejně tak na přelomu roku přemýšlíme 
nad tím, co bychom chtěli dokázat v roce příštím. 
V Novém Městě jsme toho v končícím roce stihli 
docela dost. Největší radost mám z opravených 
železničních přejezdů a vyřešení dopravní situa-
ce nad nemocnicí, nových přechodů pro chodce 
na Brněnské a před Lidlem, opravy Vratislavo-
va náměstí, spravené Malé uličky, Dopravního 
terminálu a nového perónu na zastávce. Výčet 
všech staveb, oprav, připravených akcí a změn 
by byl dlouhý. S úlevou dnes můžeme říct i to, že 
se podařilo před MS v biatlonu připravit všechny 
stavby ve sportovním areálu. A také to, že většina 
z investovaných peněz bude našim lidem sloužit 
i po mistrovství. Zároveň mě těší, že přes všech-
ny investice držíme městské finance pod kontro-
lou a daří se nám postupně snižovat plánovaný 
schodek hospodaření. V příštím roce nás čeká 
hodně těžkých úkolů. Musíme zvládnout organi-
zaci Mistrovství světa v biatlonu a měli bychom 
si ho umět i užít. Vím, že pro řadu lidí znamená 
tato významná akce starosti a komplikace. Zkus-
me to vydržet. Vím, že to nebude lehké, ale stojí 
to za to. Pro Nové Město je to velká příležitost 

a důkaz toho, že naši lidé dokážou velké věci. Tak-
že všechny, kteří nemají závody v lásce, prosím 
o toleranci a trpělivost. V roce 2013 začneme také 
s realizací některých dlouho očekávaných projek-
tů, na které se naši lidé těší. Tím nejdůležitějším je 
výstavba bazénu - Městských lázní, které by měly 
být postaveny do konce roku 2015. Snad se to po-
daří a jsem rád, že pod stůl nespadne ani projekt 
sportovní haly, po které touží celá řada sportovců. 
V nadcházejícím roce nás čeká také rekonstrukce 
denního stacionáře Zdislava, revitalizace zeleně, 
zahájit bychom měli stavbu nových tříd mateřské 
školky a dojít by mělo i na rekonstrukci Komen-
ského náměstí. V končícím roce se určitě nepo-
dařilo úplně vše tak, jak bychom si představovali. 
I v tom příštím se možná mnohé nepodaří, možná 
uděláme nějaké chyby. Přesto doufám, že to bude 
rok, po kterém bude naše město zase o něco hezčí, 
příjemnější a spokojenější. Rád bych poděkoval 
kolegům v Radě a Zastupitelstvu Nového Města 
na Moravě za spolupráci a za rozumný přístup 
k řešení problémů.  Děkuji také pracovníkům Měst-
ského úřadu a organizací zřizovaných městem.
Přeji všem Novoměšťákům, aby se jim v nad-
cházejícím roce splnily jejich sny, aby byli zdraví 
a šťastní. A přeji nám všem, aby se nám zlé věci 
vyhýbaly a těm dobrým jsme dokázali jít vstříc.

Michal Šmarda, starosta města

Rozpočet města schválen. Schodek opět nižší 
Město pokračuje v trendu snižování schodků 
rozpočtu. I přes úspory se však plánují velké 
investice. V roce 2013 bude město hospodařit 
s plánovaným deficitem ve výši 9,1 milionů korun. 
Daří se tak snižovat rozpočtový schodek, který 
v letech 2009 a 2010 přesahoval třicet milionů 
korun. K největším investičním akcím nového 
roku patří nástavba a rekonstrukce mateřské 
školy v Drobného ulici. Rekonstrukce čeká také 
první základní školu, kde bude oprava elektroin-
stalace. „Rekonstrukce ve škole je důležitá, ale 
patří k akcím, které nejsou tolik vidět – veřejnost 
je nevnímá tolik, jako když se postaví nějaká nová 
budova, opraví komunikace nebo třeba náměstí,“ 

poznamenal starosta. Součástí rozpočtu je rov-
něž pořízení projektové dokumentace pro stavbu 
bazénu za devadesát milionů korun v Hornické 
ulici a pro sportovní halu v Tyršově ulici. Na pro-
jekt, případně i na výběrové řízení zhotovitele ba-
zénu je vyčleněno 1,7 milionu korun, na přípravu 
sportovní haly necelý milion. „Zatím se jedná 
pouze o přípravu projektu. Dokumentace bazé-
nu i haly budou připraveny pro stavební povolení. 
Pak nás čeká tendr na stavbu bazénu a příští rok 
stavba.“ sdělil starosta. Rozpočet počítá i s budo-
váním autobusových zastávek, jejichž postavení 
souvisí s myšlenkou zavedení městské hromadné 
dopravy. Téměř dva a čtvrt milionu korun chce 

radnice věnovat neziskovým organizacím a spol-
kům. „Lidé, kteří věnují svůj volný čas druhým, 
si podporu zaslouží a myslím, že peníze využijí 
rozumně,“ vysvětlil Šmarda. V rozpočtu je pa-
matováno i na sportovní vyžití.  V Novém Městě 
a jeho blízkém okolí vzniknou, v případě získání 
dotace, terénní stezky pro horská kola, takzva-
né singltrekové tratě. Další nemalé investice se 
týkají projektů, na které jsme již získali dotaci, 
a město tak bude hradit pouze část jejich nákla-
dů. Jde o rozšíření centra Zdislava, pořízení pro-
tipovodňových opatření v podobě bezdrátového 
rozhlasu a také revitalizaci zeleně v našem městě.  

pokračování na str. 3

strana 12
Jaká je budoucnost 
novoměstského kina?

S plánovaným doprovodným programem na Vra-
tislavově náměstí v době mistrovství světa souvi-
sejí i připravované změny v dopravě. Náměstí 
bude průjezdné dopoledne vždy do 12 hodin, 
a to jednosměrně, a bude zde omezena možnost 
parkování. Od 12 hodin do večerních hodin (do 
ukončení programu na pódiu) bude provoz na 
náměstí uzavřen. Bližší informace o dopravních 
změnách najdete v biatlonové příloze Novoměst-
ka. Jde například o mapy, kde jsou zakreslena 
parkovací místa a přístupové cesty do Nového 
Města v průběhu mistrovství. Změny v dopravě 
je možné průběžně sledovat na webových strán-
kách www.biathlonnmnm.cz, kde budou do-
pravní informace postupně upřesňovány. -sta-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
A je rozhodnuto! Nové Město postaví bazénŠafranice přírodní 

památkou 

Lokalita Šafranice nacházející se u obce Slav-
kovice se stala 102. přírodní památkou v Kra-
ji Vysočina. Území o rozloze sedm hektarů je 
cenné výskytem souvislé plochy rašelinných 
biotopů s populacemi zvláště chráněných 
rostlin a živočichů. Jde například o čolka 
obecného a horského, ropuchu obecnou nebo 
hnědáska rozrazilového, z rostlin o prstnatce má-
jového, vachtu trojlistou a toliji bahenní. -mah-

Městu přibyly 
pozemky 
Nové Město získalo od Pozemkového fondu 
tři pozemky. Jde o jednu manipulační plochu 
a dvě travnaté o velikosti 70, 347 a 5074 metrů 
čtverečních.  Další pozemky městu daroval Kraj 
Vysočina. Jedná se o pozemky v lokalitě Brněn-
ská ulice, u nemocnice a v Maršovicích. -mah-

V areálu nemocnice 
roste nové parkoviště 
Další možnosti parkování v  areálu nemocnice 
budou k dispozici na začátku nového roku. Ve 
spodní části areálu, v místech, kde stávala stará 
čistírna odpadních vod, panuje v těchto dnech 
čilý pracovní ruch. Stavaři zde budují zcela nové 
parkoviště pro 85 osobních automobilů. Stav-
bu parkoviště za víc jak sedm milionů z velké 
části financuje Kraj Vysočina. Parkoviště by 
mělo sloužit již v únoru, kdy se v  našem městě 
uskuteční mistrovství světa v biatlonu. -kra-

V pondělí 10. prosince očekávalo několik desí-
tek občanů na veřejném 16. projednávání za-
stupitelstva, zda zastupitelé opravdu odhlasují 
výstavbu bazénu, a vyplní tak přání skoro tří ti-
sícovek Novoměšťáků. Přítomno bylo 21 zastu-
pitelů. Starosta Michal Šmarda opět představil 
strategický projekt bazénu a znovu připomněl, 
že bude nadále pokračovat i příprava na stavbu 
sportovní haly. Zhodnotil také negativa v anketě 
vítězné stavby, a to dostupnost, blízkost sídliš-
tě, vyšší provoz aut. Na druhé straně vyzdvihl 
přínosy v podobě energetické úspory, využití 
zdrojů vody a zlepšení parkování v této lokalitě. 
Projektanti dostali za úkol navrhnout budovu 
jako pasivní, navíc se z velké části zakryje ne-
vzhledná budova stávající teplárny. Starosta při-
pomněl, že ani tisíc osob není málo a nadále se 

bude usilovat o dotace na sportovní halu a ape-
loval na přítomné zastupitele: „Končí období 
diskuzí a je potřeba začít pracovat.“ Po hodino-

vé diskuzi byl projekt stavby bazénu schválen 19 
zastupiteli, dva byli proti. Městské lázně budou 
postaveny v letech 2014-2015. -kuku-, -mah-

Proč jsem nehlasoval pro výstavbu městských lázní
  Nehlasoval jsem pro výstavbu městských lázní a ten, kdo byl na veřejném zastupitelstvu, měl možnost slyšet moje 
argumenty. Každý z nás uvážlivě nakládáme s vlastními finančními prostředky. To stejné by mělo platit i pro naše město. Utrácet 
bychom měli za to, na co máme a co skutečně potřebujeme. 
  Naše město hospodaří se schodkem, což znamená, že každý rok utratí více, než získá do své pokladny. Postavit 
lázně znamená, že město přijde o všechny z minulosti ušetřené peníze. Navíc si půjčí přibližně polovinu z celkové investiční 
částky. Půjčku budeme muset několik let splácet, z čehož vyplývá, že nebude tolik financí na potřebnější výdaje.
  Výstavba lázní spolkne zhruba polovinu ročních příjmů města. Provoz pak bude potřeba dotovat dalšími milióny 
ročně. Kdo z nás, obzvlášť v dnešní době, by utratil za svůj bazén na zahradě polovinu svého ročního příjmu, a k tomu všechny 
svoje úspory a pak ještě dalších několik let splácel půjčku s tím spojenou.
  Jak bazén na zahradě, tak městské lázně jsou nadstandardem, až luxusem a dost možná jsou důležitější a potřeb-
nější věci, do kterých bychom měli investovat naše společné peníze. Pro ty, kteří rádi a pravidelně navštěvují lázně nebo bazény, 
je zde možnost dojíždět do nedalekého Žďáru, kde právě otevřeli nové a větší relaxační centrum.
  Osobně dávám přednost projektu moderní sportovní haly a případně projektu přírodního koupaliště.                  

MVDr. Dan Sokolíček, zastupitel (ODS)

Nová parkovací 
místa na Hornické 
Město dlouhodobě řeší počty parkovacích stání. 
Aut totiž neustále přibývá. Prostory ale nejsou 
nafukovací, což se projevuje v problémech s par-
kováním. Nejvíce se to týká ulic Luční, Hornická, 
Budovatelů, Masarykova, Tyršova, Radnická, ale 
i sídliště Pod nemocnicí. Právě v těchto místech 
se v  minulém roce konala setkání s  jejich oby-
vateli, kde byla společně se zástupci města pro-
jednávána problematika parkování. Výsledek? 
V  ulici Hornická bylo nově vybudováno 23 no-
vých parkovacích míst. Z  toho dvě jsou určená 
pro osoby se zdravotním postižením, přičemž 
další dvě taková ještě na stávajících místech 
přibydou. Řidiči již tak nebudou muset stát na 
místech, kde to nebylo povolené. Parkování 
na Hornické je navíc zdarma. Město v  příštím 
roce počítá s  dalším rozšířením parkovacích 
míst. Přibýt by měla pod nemocnicí a u hřbi-
tova. Jejich vybudování  souvisí s myšlenkou 
zavedení městské hromadné dopravy. -mah- 

pokračování ze str. 1

Rozpočet města schválen. Schodek opět nižší 

Vybrané akce v rozpočtu 
pro rok 2013: 

- nástavba a stavební úpravy MŠ v Drobného 
ulici, 7 mil. Kč

- rekonstrukce elektroinstalace v I. ZŠ, 3,2 mil. 
Kč

- rekonstrukce a rozšíření Centra Zdislava, 2,9 
mil. Kč

- vznik školní družiny na Vratislavově náměstí 
v budově č. p. 123, 1,9 mil.

- příprava projektu bazénu na Hornické 1,73 
mil. Kč

- zastávky MHD, 1,7 mil. Kč

- rekonstrukce chodníku Tyršova na Komenské-
ho náměstí, 1,3 mil. Kč

- rekonstrukce kanalizace na Bělisku, 1,3 mil. 
Kč

- NSS, lůžkový výtah 1,3 mil. Kč
- rekonstrukce Komenského náměstí, 1 mil. Kč
- terénní stezky pro horská kola, 1 mil. Kč
- úprava parku na Vratislavově náměstí 800 
tisíc Kč

- rekonstrukce silnice na Wolkerově, 700 tisíc Kč
- rekonstrukci vodovodu Petrovická, 508 tisíc 
Kč
(uvedené částky představují podíl města na 

investici v roce 2013) 

Ve vytipovaných lokalitách by tak mělo dojít ke 
kácení poškozených a sázení nových stromů, 
odstraňování náletů, omlazování keřů a v nepo-
slední řadě budou také zakládány nové trávníky. 
Tyto činnosti budou navazovat na diskuze, které 
před rokem inicioval starosta a které se vedly 

s občany v místech, jež jsou do projektu zařazena. 
„Lidé přišli s celou řadou připomínek. Neobešlo 
se to také bez hádek. Upravený projekt však spo-
juje názory odborníků, tradice města i vzpomínky 
a emoce lidí, kteří v jednotlivých lokalitách žijí,“ 
dodal starosta města Michal Šmarda.  -mah-

V Novém Městě popelnice nezdraží
Místní poplatek za svoz a zpracování komunál-
ního odpadu se nebude pro rok 2013 zvyšovat. 
Novoměšťáci  budou nadále platit 480 korun za 
osobu ročně. Zdražovat se nebude ani v případě 
poplatku za rekreační objekt, který zůstává na 
sazbě 500 korun ročně za jednu stavbu.  Nové 
Město jako jedno z  mála ve žďárském okrese 
nezdražuje. Poplatky za odpad se tu naposledy 
zvedaly v  roce 2009. „Snahou města je nasta-
vit systém nakládání s  komunálním odpadem 
tak, aby byl pro všechny občany dostupný,“ říká 
místostarosta Nového Města Stanislav Marek. 
Lidem se vyplácí, že město efektivně nakládá 
s jednotlivými druhy odpadů, čímž se snižuje je-

jich množství vyvezené na skládku. Že se lidé na-
učili třídit odpad a město jej „umí udat za dobrou 
cenu“ se pozitivně odráží v ekonomice provozu, 
která ovlivňuje výši poplatků.   V současnosti se 
v našem městě třídí papír, sklo, plast a nápojové 
kartony, které jsou dále dotříděny a recyklovány. 
Zbytkový komunální odpad je ukládán na sklád-
ku RONOV. Bioodpad je předáván k dalšímu 
zpracování na kompostárnu Henčov a bioplyno-
vou stanici ODAS. Objemné a nebezpečné odpa-
dy putují k likvidaci podle druhu odpadu.  V roce 
2013 by město mělo náklady spojené s  likvida-
cí odpadů dotovat částkou více než 2 miliony. 

-mah- 

Na zimu i MS v biatlonu jsme připraveni
Šéf novoměst-
ských technic-
kých služeb 
František Laš-
tovička  v  roz-
hovoru při-
bližuje, jak je 
město připra-
veno na zimu 
a zda zvládne 
nápor souvise-
jící s  pořádá-
ním MS v  biat-
lonu. Je zřejmé, 
že zimní měsí-
ce budou letos 

o něco více náročnější, než tomu bývá zvykem.

Zima se již přihlásila o slovo. Jak se město 
připravilo na její příchod? 
Město postupuje v  přípravě na zimu podle 
schváleného Plánu zimní údržby města. Ná-
sledně si práce při zimní údržbě sjednává 
s  naší společností. Technika, kterou je naše 
společnost vybavena, postačuje k  pokrytí běž-
né zimní údržby. Pro mimořádné případy, kte-
ré čas od času zima přinese, máme smluvně 

ošetřenou výpomoc novoměstskými firmami. 
Zima s  sebou nepřináší pouze komplikace. 
Vyznavačů zimních sportů je v našem městě 
nepočet. Kde si lidé budou moci zabruslit? 
Tuto aktivitu v  Novém Městě lze provozo-
vat, pokud to klimatické podmínky dovo-
lí, pouze na místních rybnících. Mimoto 
jsou v  Novém Městě party nadšenců, které 
si zpestří zimu na pláccích s  ledem nastříka-
ným. Naše společnost jednu takovou plochu 
připravuje opět pod Klečkovským rybníkem. 

Vrchol letošní zimy přijde v  únoru, kdy se 
bude v Nové Městě konat MS v biatlonu. Jsou 
TS služby připraveny na nápor, který souvisí 
s touto sportovní akcí? 
Budou TS služby v  souvislosti s  pořádáním 
MS nabírat nové posily? TS služby v  minulos-
ti uspěly se svou prací pro město při Setkání 
Nových Měst. Mimo to jsme zajišťovali zimní 
údržbu při světových pohárech v  lyžování a bi-
atlonu. Zkušenosti jak pozitivní, tak negativní 
využijeme i při pořádání této akce. Předpo-
kládáme, že naši smluvní partneři z  řad novo-
městských firem pomohou pokrýt vyšší objem 
prací, který akce jako MS v  biatlonu přinese. 

-mah-

Strážníci budou 
více vidět

Nové osvětlení 
a stánky na náměstí
Rada města schválila nákup nových dřevěných 
stánků na náměstí. Stánky jsou zastřešené a za-
mykatelné. Poprvé je novoměsští podnikatelé 
využijí v průběhu mistrovství světa v biatlonu 
v rámci kulturního programu na náměstí. Ve 
stáncích se bude prodávat občerstvení a regionál-
ní potraviny. Na jejich provozu se město dohodlo 
výhradně s novoměstskými podnikateli. Radní 
se zabývali také osvětlením Vratislavova náměs-
tí a schválili pořízení nového nasvětlení středu 
náměstí včetně kašny. V příštím roce by radnice 
ráda vylepšila i osvětlení v parku před školou. 
Vzhledem k tomu, že novoměstské náměstí je 
památkovou zónou, jsou všechny změny projed-
návány s Národním památkovým ústavem. -mah- 

Nový šéf městské policie Jiří Hradil seznámil 
zastupitele se svojí koncepcí práce pro příští 
roky. Policisté by měli být více vidět při pěších 
pochůzkách v ulicích města, včetně jeho míst-
ních a okrajových částí. Nový styl práce by měl 
být zaměřen i na prevenci a osobní zodpověd-
nost strážníků. Zaměřit se chtějí i na pořádek 
na dětských hřištích, v městských parcích Obo-
ra a Koruna či na řešení dopravních problémů. 
Důležité bude také další rozšíření kamerového 
systému a jeho lepší a efektivnější využívání. 
Policie by zkrátka měla být tam, kde je potřeba. 
Zastupitelstvo města novou koncepci vzalo na 
vědomí a novému veliteli vyjádřilo podporu. -red-

KLIKACÍ ROZPOČET rozpocet.nmnm.cz

Nabídka triček 
z biatlonové kolekce
V informačním centru v Novém Městě jsou 
stále k dostání sportovní funkční trička Ther-
mocool ze speciální biatlonové kolekce k MS 
2013. Tričko se prodává v pánském i dámském 
střihu v různých velikostech za 990 Kč. -red-

průhledné hospodaření města
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Granty a příspěvky města na rok 2013 jsou rozděleny Snížená daň z nemovitosti 
Od nového roku zaplatíme méně na dani z nemo-
vitosti. Důvodem je nižší účast obyvatel Nového 
Města při posledním sčítání lidu. Sečíst se totiž 
nechalo méně než deset tisíc lidí, což vedlo ke 
změně koeficientu, kterým se násobí základní 
sazba daně. Místo  hodnoty 2,0 to bude nově 1,6. 
Snížená sazba se vztahuje na stavební pozemek, 
obytný dům, ostatní stavby tvořící příslušenství 

k  obytnému domu, byt a na ostatní samostatné 
nebytové prostory. Snížení koeficientu se týká 
pouze katastrálního území Nové Město na Mo-
ravě. Pro ostatní katastrální území náležející 
k  městu (Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, 
Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Stud-
nice) je platná obecně závazná městská vyhláška, 
kterou byl koeficient snížen na hodnotu 1,4. -mah-

Upozornění
Jednotlivým poplatníkům daně z  nemovi-
tostí bude daň na rok 2013 vyměřena se 
zohledněním výše popsané změny hromad-
ným seznamem, který bude k  nahlédnutí 
na finančním úřadu. Tato změna nezakládá 
povinnost poplatníků daně podávat nové 
daňové přiznání. Finanční úřad doporučuje 
vyčkat s  úhradou daně na poštovní poukáz-
ky, které bude rozesílat příští rok v  květnu.

Nové Město mezi TOP dvacítkou 
ankety Město pro byznys 2012
Naše město boduje! Ve srovnávacím výzku-
mu Město pro byznys, se stalo čtvrtým pod-
nikatelsky nejpřívětivějším městem v  Kraji 
Vysočina, v  celorepublikovém pořadí pak ob-
sadilo pěknou 17. příčku. Obce se hodnotily 
na základě 50 kritérií rozdělených do dvou 
oblastí: podnikatelské prostředí a přístup ve-
řejné správy. Každá z nich se na celkovém po-
řadí podílí padesáti procenty. Naše město bylo 
nadprůměrně hodnoceno především v  oblasti 
přístupu veřejné správy. Příznivé jsou rovněž 
například ekonomické údaje, jako je likvidita 
města, či výše jeho zadlužení. Spokojenost je 

u nás také s prací úředníků, rozsahem úředních 
hodin či přehledností webových stránek úřadu. 
Horší už je to s nezaměstnaností, byť se město 
úspěšně pere s dlouhodobou nezaměstnaností. 
V  porovnání s  ostatními městy Vysočiny jsou 
v  Novém Městě vyšší ceny bytů či stavebních 
pozemků, které mohou brzdit další rozvoj. 
Handicapem, se kterým však město nic nena-
dělá, je vzdálenost k  dálnici. Výzkum se letos 
uskutečnil popáté v  řadě a hodnotil 205 obcí 
s rozšířenou působností a 22 městských částí 
hlavního města Prahy. Podrobné výsledky jsou 
k  dispozici na www.mestoprobyznys.cz -mah-

Zvýšení cen vodného a stočného 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko schválil 
nové ceny vodného a stočného pro rok 2013. Ty 
budou vyšší než v roce 2012. Vodné a stočné bude 
od ledna dražší o 6,70 koruny za metr krychlový. 
Celková cena bude činit 84,40 koruny. Do zdra-
žení se promítne nejen zvýšená sazba daně z při-
dané hodnoty, ale i investice do infrastruktury do-
tované Evropskou unií či vyšší cena surové vody. 

„Vlivem zvyšování sazby DPH a poplatku za od-
běr surové vody trvale roste podíl odvodů státu, 
který v současné době dosahuje v ceně placené 

odběratelem více než dvacet sedm procent z ceny 
vodného a stočného. Jenom nárůst této položky 
od roku 2005 znamená téměř dvanáct korun," 
sdělil ředitel žďárské divize Vodárenské akciové 
společnosti Karel Fuchs. Zvýšení ceny rovněž 
souvisí s  poklesem prodeje vody a tedy s  pokle-
sem její spotřeby. Úprava ceny vody pro vodné 
a stočné představuje pro rodinu s  průměrnou 
spotřebou okolo 85  m3/rok napojenou na veřej-
ný vodovod a kanalizaci zvýšení výdajů z rodin-
ného rozpočtu o zhruba 48 korun za měsíc. -mah-

Městské byty 
na prodej
Město přichází s nabídkou prodeje dvou svých 
bytů. Vybírat bude možné z bytu č. 715/3 v domě 
č.p. 715 na ulici Žďárská s výměrou 118,56 m²
a minimální kupní cenou 750 000 Kč. Druhý 
z nabízených bytů č. 1011/5 se nachází na ulici 
Křičkova. Byt má velikost 31,41 m² a jeho mi-
nimální kupní cena je stanovena na 250 000 Kč. 
Prodej obou bytových jednotek bude proveden 
veřejným výběrovým řízením na určení pořa-
dí z řad zájemců. Výběrové řízení se uskuteční 
v zasedací místnosti bývalého IC č.p. 97 na Vra-
tislavově náměstí dne 23. ledna v 16:00 hodin. 
Nabízené byty si bude možné nezávazně pro-
hlédnout ve středu 9. ledna, kdy bude od 15:00 
do 15:15 zpřístupněn větší z bytů a od 15:30 do 
15:40, kdy mohou zájemci navštívit menší byt. 
Druhý termín prohlídek je naplánován na středu 
16. ledna. Jejich časy zůstávají stejné. Doplňu-
jící informace zájemci získají na internetových 
stránkách města, na úřední desce městského 
úřadu, v realitní kanceláři Pamex. Dotazy je mož-
né směřovat na realitního makléře Ing. Josefa 
Mičku (tel.: 777 163 399) či na odbor investic 
a správy majetku města, a to na pracovnici Ing. 
Taťánu Vinklerovou (tel.: 566 598 355). -mah-

Informace k organizačním změnám v daňové správě od 1. 1. 2013
Od 1. ledna 2013 čekají daňovou správu důle-
žité změny. Její struktura bude od nového roku 
na základě zákona o Finanční správě význam-
ně reorganizována a transformována. 

• Jako orgány Finanční správy České republiky se 
od 1. ledna 2013 v souladu se zákonem o Finanč-
ní správě zřizují Generální finanční ředitelství, 
Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.

• Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se 
sídlem v  Brně bude jako čistě odvolací orgán 
vykonávat svou působnost pro celé území České 
republiky. 

• Územní působnost a sídlo nově vzniklých 14 fi-
nančních úřadů stanoví zákon o Finanční správě. 
Půjde také o Finanční úřad pro Kraj Vysočina.  
 

• Nedílnou součástí každého finančního úřadu 

budou jeho územní pracoviště, která budou zří-
zena na všech místech, kde mají v roce 2012 sídla 

„zanikající“ finanční úřady, jejichž sídlo je stano-
veno vyhláškou č. 48/2012 Sb. Z pohledu záko-
na o Finanční správě budou finanční úřad i jeho 
územní pracoviště tvořit jediný správní celek.

• Všechny finanční úřady budou od roku 2013 
vykonávat kontrolu dotací, finanční kontrolu a 
budou pověřeny i výběrem pojistného a  násled-
ným převodem vybraných finančních prostředků 
účastníků důchodového spoření na účty penzij-
ních společností. 

S  ohledem na transformaci daňové správy je 
třeba počítat s tím, že: 

1) Pokladny finančních úřadů budou od 18. pro-
since 2012 do 13. ledna 2013 uzavřeny, to zna-
mená, že uhradit daň v hotovosti na pokladně fi-

nančního úřadu je možné naposledy 17. prosince 
2012.

2) V pátek 28. prosince a pondělí 31. prosince 
2012 budou finanční úřady uzavřeny s výjimkou 
podatelen, které budou otevřeny od 8 do 14 hod.

3) Od pátku 28. prosince 2012 bude uzavřen Da-
ňový portál, nebude tedy možné jeho prostřed-
nictvím elektronicky zaslat podání daňové správě.

Aktuální informace ke změnám při transfor-
maci územních finančních orgánů na orgány 
finanční správy je možno nalézt na webových 
stránkách http://cds.mfcr.cz.

Ing. Miroslav Sláma, 
ředitel FÚ ve Žďáru nad Sázavou

Zpráva je v plném znění zveřejněna 
na stránkách: www.nmnm.cz 

Rada města vyhlásila na svém 49. zasedání 
dne 1. prosince Program grantů a příspěvků 
města na rok 2013 se schváleným harmono-
gramem plnění.  Do programu se zapojila celá 
řada občanských sdružení, církví a dalších ne-
ziskových organizací, které chtějí v  roce 2013 
rozšířit nabídku činností a služeb pro malé 
i velké Novoměšťáky v  oblasti sportu, kultury, 
volného času i v sociální oblasti. Nechyběla ani 
občanská sdružení z místních částí, které poda-

ly žádosti pouze o příspěvky.  Ve stanoveném 
termínu přišlo celkem 61 žádostí v objemu po-
žadavků 2 521 810 Kč. Z toho bylo 33 žádostí 
o příspěvky v objemu 1 398 000 Kč a 28 žádos-
tí o granty v objemu 1 123 810 Kč. Pověřené 
komise města projednaly a vyhodnotily došlé 
žádosti a zaslané projekty a své závěry předlo-
žily Radě města. Ta na svém zasedání z 3. pro-
since schválila poskytnutí finančních příspěvků 
a upravila komisemi předložený návrh rozpi-

su grantů, které doporučila společně s  dalšími 
dotacemi zastupitelstvu města ke schválení.  
Konečné slovo ve schvalovacím procesu pak 
zaznělo na zastupitelstvu města, jež na svém 
zasedání dne 10. prosince schválilo závěreč-
ný rozpis dotačních titulů na rok 2013. Pře-
hled poskytnutých dotačních titulů je uveden 
na internetových stránkách našeho města.  
Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme.  

-řád-

Osobnosti města pod drobnohledem. 
Plán poct je na světě  
Nové Město se může pochlubit mnohými ro-
dáky, jejichž jména mají nejen v  našem městě 
zvuk. Je ale třeba zmínit i jména lidí, kteří se 
k  nám v  průběhu svého života přistěhovali, či 
naše město pravidelně navštěvovali. Některé 
z těchto osobností jsou občanům známy ze strá-
nek Novoměstska, další jsou připomínány jinak. 
Tyto aktivity, v  jejichž centru pozornosti stojí 
významné osobnosti, budou mít odteď svůj řád. 
Od pracovníků muzea město obdrželo přehled 
významných jubileí, která se vážou k  význam-
ným osobnostem spjatým s  Novým Městem 
a jichž jsou desítky. „Už moje předchůdkyně 
vypracovávaly na každý rok významná výročí. 
Já jsem v tom po příchodu do muzea pokračo-

vala,“ říká Sylva Tesařová z Horáckého muzea. 
Ve své práci vycházela nejen z  podkladů před-
chůdkyň a z jejich kartotéky osobností, ale sama 
také kartotéku rozšiřovala.  Vedle obsáhlého 
přehledu jmen již existuje i návrh akcí, v  rámci 
kterých budou připomenuta významná výročí. 
Tento návrh je vytvořen na dva roky dopředu.  
Významné osobnosti nejenže budou nadále při-
pomínány na stránkách Novoměstska, ale při-
pravují se další pocty. Některá jména si občané 
připomenou prostřednictvím vzpomínkových 
večerů, dále zastavením u rodného domu nebo 
pamětní desky. Plánovány jsou také instalace 
pamětních desek, výstavy v muzeu či v knihovně. 

-mah-

Pomáhat se bude 
jinak. Domovina 
končí 

Provoz ubytovny Domovina bude v příštím roce 
ukončen. Stane se tomu na konci dubna. Ná-
sledovat by měla demolice budovy. Lidé, kteří 
se ocitli v  naléhavé životní situaci a našli tu 
dočasné útočiště, se však neocitnou ze dne na 
den bez střechy nad hlavou. Město pro matky 
s dětmi a jiné lidi, kteří potřebují akutní pomoc, 
zajistí jinou formu pomoci. O té vždy rozhodnou 
pracovníci odboru sociálních věcí, kteří přinesou 
zprávu o dalším vývoji a možnostech umístění 
občanů v sociální tíživé situaci v  našem městě. 
Velkou roli bude hrát i účast v projektu „Ob-
čané aktivně pro své město“, v rámci kterého 
mohou lidé vlastní prací pomoci městu. -mah- 

Partnerská pomoc městu Waalre 
Padesát tisíc korun se rozhodli darovat novo-
městští radní svému nizozemskému partnerovi 
Waalre. V tomto městě lehla osmnáctého čer-
vence popelem radnice. Darované peníze půjdou 
na její opravu. Historická a památkově chráněná 
budova byla zapálena úmyslně, pravděpodobně 
se jednalo o pomstu. Část objektu je demolová-
na, část je prozatím zajištěna proti zhroucení 
ocelovými lany. Úředníci museli být po požáru 
přesunuti do náhradních prostor. Nizozemské-

mu partnerovi pomohli také sami Novoměšťáci. 
Od 1. do 17. prosince probíhala v našem městě 
veřejná sbírka. V minulosti Waalre pomohlo 
Novoměstským. Do domu s pečovatelskou služ-
bou například obstaralo kompenzační pomůcky 
a   darovalo  regály  do  městské  knihovny, Nizozemci  
přispěli i Centru Zdislava. Partnerství obou měst 
trvá oficiálně od roku 1998, kdy byly podpisem 
smlouvy stvrzeny předchozí inztenzivní kontakty. 

-mah-
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Naše škola byla vybrána do globálního 
projektu PATHFINDER SCHOOL
V červnu letošního roku jsme byli osloveni firmou 
Microsoft s možností účasti na globálním progra-
mu s  názvem „Microsoft Innovative Pathfinder 
School“. Protože se jako škola účastníme pro-
jektů zaměřených na informační a komunikační 
technologie, rozhodli jsme se zapojit. Sepsali 
jsme žádost o nominaci, kde jsme popsali naše 
dlouhodobé aktivity v oblasti informatiky, posla-
li krátké video a vše zaslali na českou pobočku 
Microsoftu, která nás nominovala do národního 
finále. Ta nejdůležitější zpráva, že jsme jako první 
a jediná škola v ČR byli vybráni do tohoto progra-
mu, přišla však přímo z Redmondu až v červenci. 
V rámci celého světa bylo vybráno 64 inovativních 
škol, které bude čekat poměrně náročný celoroční 
program. Naše škola byla zařazena do týmu spo-
lečně s Ruskem, Polskem, Rumunskem, Maďar-
skem, Bulharskem, Kazachstánem, Slovenskem 
a Ukrajinou. A co účast v  Inovative Pathfinder 
School přinese? Je to především reprezentace 

školy a města na mezinárodní úrovni. Je to spo-
lupráce a konzultace s předními světovými od-
borníky ve vzdělávání, účast v  pracovním týmu 
škol celého světa a získávání zkušeností od spe-
cialistů, kteří zavádějí nejnovější technologie do 
vzdělávání v  dnešních školách. Dále je to účast 
na učitelských setkáních (7 virtuálních setkání 
během 12 měsíců), účast na Virtual University 
workshops, které řídí přední odborníci na  vzdě-
lávání a inovační témata. No a v neposlední 
řadě je to pak účast na Learning Global Forum, 
které se uskuteční na konci listopadu v  Praze, 
a na mezinárodním setkání škol na konci ledna 
v Londýně. Věříme, že při spolupráci s ostatními 
školami světa budeme dobrými a spolehlivými 
partnery, kteří budou schopni přinášet nové 
nápady v  oblasti informačních a komunikač-
ních technologií a využívat myšlenky z jiných 
koutů světa ve vlastním vzdělávacím systému. 

Mgr. Miroslav Sláma, učitel ICT na 1. ZŠ

17. listopad na novoměstském gymnáziu
Mezinárodní den studentstva a Den boje za 
svobodu a demokracii byl na novoměstském 
gymnáziu dnem slavnostním. Konaly se dvě 
tradiční studentské akce – „pasování“ žáků prv-
ních ročníků do řad studentů gymnázia a večer 
stužkovací ples maturantů v  kulturním domě. 
Spolu s  panem starostou Michalem Šmardou 
jsme byli pozváni profesorkou Helenou Be-
nešovou – Šustrovou na besedu se žáky tercie 
o událostech kolem 17. listopadu 1989 ve ško-
le a ve městě. Byla jsem velmi mile překvapená 
tím, že děti byly o tehdejších událostech ve státě 
dobře informovány jednak od vyučujících, jed-
nak od rodičů. A tak jsme vzpomínali ze dvou 
pohledů – já jako tehdy již mnohaletá učitelka 
a pan starosta jako tehdejší žák prvního ročníku. 
Děti nás pozorně sledovaly a atmosféra setkání 
byla velmi srdečná. „Pasování“ se tentokrát ko-
nalo po delší době v aule a bylo zdařilé. Tradičně 
ho připravují studenti třetího ročníku a septimy, 
kteří vymýšlejí námět a nacvičují jej. Letos měli 
podle zadání žáci prvních ročníků zachránit ško-
lu před invazí zombie výpravou za historickými 

osobnostmi do dávné, či méně dávné minulos-
ti. Známé osobnosti jako Alfréda Nobela, M.D. 
Rettigovou, Ch. Chaplina, Antonína Dvořáka 
a Marylin Monroeovou představovali profesoři 
gymnázia, kteří měli veliký úspěch. Aulou zněl 
smích a bouřlivý potlesk. Pro záchranu školy si 
osobnosti stanovily nějaký úkol, který museli 
splnit žáci prvních ročníků. Škola byla díky péči 
žáků prvních ročníků zachráněna a pan ředitel 
dostal tedy povolení „pasovat prvňáky“ do řad 
studentů gymnázia. Byla to opravdu krásná 
studentská záležitost. Ocenila jsem zejména 
ochotnou spolupráci profesorů se studenty 
a s  notnou dávkou nostalgie jsem vzpomínala 
na svá studentská léta a své profesory na tehdej-
ší jedenáctiletce. Večerní slavnostní ples v  kul-
turním domě byl jako vždy velkou společenskou 
událostí a pro maturanty, jejich rodiče a třídní 
profesory nezapomenutelným zážitkem. Přeji 
všem studentům gymnázia, aby se jim v naší no-
voměstské škole dobře studovalo a maturantům 
hodně úspěchů při skládání závěrečných zkou-
šek a dobrý start do nového života. Jana Černá

Andělský jarmark
Vůně hřebíčku a skořice se linula z prostor Kul-
turního domu v Novém Městě během poslední 
listopadové neděle. Dům dětí a mládeže zde 
pořádal 5. ročník Andělského jarmarku. Už 
v  brzkých dopoledních hodinách bylo zřejmé, 
že tu rozhodně nebude pusto a prázdno. V šat-
ně přibýval kabát za kabátem a kulturní dům se 
plnil ohromnou spoustou dětí, jejich maminek, 
tatínků a prarodičů. Pro návštěvníky bylo při-
praveno sedm výtvarných a řemeslných dílen, 
kde bylo možné vyrobit si vánoční přáníčko, 
ozdobit baňku nebo vytvořit si dekorační květi-
náč s čertem. Pokud jste narazili na nějaký pro-
blém, stačilo se obrátit na čerty a andílky, kteří 
rádi pomohli. Také se zde nacházel pult s občer-
stvením. Velkým lákadlem byl punč, dokonce 
i ve verzi pro děti. Z programu stojí za zmínku 
vystoupení dětí, které zahřály skladbami na 
flétničku či kytaru. Aby toho nebylo málo, di-
vákům zahrála na navození vánoční atmosféry 
skupina historické hudby Ventus. Vše, co bylo 
přichystáno, sloužilo výhradně pro děti a jejich 
doprovod. Nechyběly ani stánky s  již hotovým 
zbožím vhodným ke koupi jako třeba ruční bi-
žuterie, věnečky a malovaná trička. Děkujeme 
všem dobrovolným pomocníkům v  podobě čer-
tů a andělů, bez kterých by nebylo možné tak 
krásnou akci uspořádat.      Veronika Hlaváčová

Putování za martinským světlem
O čtyři dny dříve přijel do MŠ Tyršova Mar-
tin na bílém koni. Už několik dní dopředu se 
děti připravovaly na jeho příchod. Vyprávěly 
si legendu o sv. Martinovi, učily se písničku, 
básničky, pranostiky a nakonec napekly svato-
martinské rohlíčky. Ve čtvrtek odpoledne jsme 
se sešli v hojném počtu na zahradě školky, kde 
děti zazpívaly krásnou martinskou písničku 
a poté jsme se vydali po stopách, které tvořily 
podkovy, za hledáním martinského světla. Došli 
jsme až k rybníku, kde nám Martin zanechal do-
pis a světlo. Rozsvítili jsme lucerny a lampiony 

a vraceli se opět do školky. Už z dálky bylo vidět 
školku rozzářenou martinskými světýlky. Každé 
dítě dostalo rohlíček, o který se muselo podělit 
s celou rodinou, jako se dělil Martin. A na závěr 
opravdu přijel Martin. Sice na hnědém koni, ale 
to nikomu nevadilo, dovezl rohlíčky, byly to zla-
té podkovy. Asi ho děti přivolaly svou krásnou 
písničkou. Myslíme, že všichni byli spokojeni, 
a když Martin děti na závěr povozil na svém 
koni, tak se nám pomalu ani nechtělo domů. 
Děkujeme paním učitelkám za tak zdařilou akci.

Sdružení rodičů při MŠ Tyršova

Zápis žáků 
do prvních tříd

Ředitelství I. a II. Základní školy v Novém Měs-
tě na Moravě upozorňuje rodiče dětí, že podle 
vyhlášky MŠMT bude zápis dětí pro školní 
rok 2013/2014 uskutečněn dne 31. 1. 2013 od 
15:00 do17:00 hodin. Zápis pro I. ZŠ proběhne 
na přístavbě školy - ul. Tyršova 321 a zápis pro 
II. ZŠ v budově školy - ul. L. Čecha 860. Zápis-
ní lístek se bude vyplňovat až při zápisu na zvo-
lené škole. Rodiče u zápisu předloží rodný list 
žáka a průkaz totožnosti zákonného zástupce. 
Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docház-
ky dítěte, předloží u zápisu písemnou žádost.

Ředitelství I. a II. ZŠ

V lednu se v nemocnici rozjede Emergency 
Začátkem roku 2013 se zásadně změní vstup 
pacienta do novoměstské nemocnice. Od 10. 
ledna začne fungovat takzvaný akutní příjem, 
standardně mezinárodně označovaný jako 
Emergency. Akutní příjem je vybudován 
v levé části chirurgického pavilonu před 
recepcí (vstup je přes malý mostek, dříve 
ortopedická, urologická ambulance a am-
bulance bolesti). Přes akutní příjem pro-
jdou všichni pacienti, kteří přicházejí do 
nemocnice s akutním zdravotním problé-
mem a nejsou předem objednaní k návštěvě 
odborné ambulance či hospitalizaci. Nezá-
leží přitom, zda přišli či přijeli sami, nebo je 
dovezla sanita. Výjimku budou tvořit akutní 
pacienti dvou oddělení. Děti zamíří rovnou 
na dětské oddělení, pacientky na gyneko-
logicko-porodnické oddělení. Každý akut-
ně nemocný pacient přijde na Emergency, kde 
své problémy nahlásí sestře v evidenci naproti 
čekárně. Poté ho ošetří lékař specialista buď 

v chirurgické, nebo interní ambulanci. Akutní 
příjem bude v provozu čtyřiadvacet hodin den-
ně, sedm dní v  týdnu. Na Emergency zamíří 
také záchranářské sanitky, které budou do ne-

mocnice přivážet nemocné pacienty potřebují-
cí akutní ošetření. Těm se bude ihned věnovat 
lékař na příjmovém sále vybaveném 6 expek-

tačními lůžky. Lékař zde po úvodním vyšetření 
pacienta a zhodnocení rozhodne, zda nemocný 
bude přeložen na ARO nebo jednotku intenziv-
ní péče, nebo zda si půjde lehnout na normální 

oddělení či bude přeložen na specializova-
né pracoviště jiné nemocnice. Část paci-
entů může být po úvodním vyšetření pro-
puštěna i domů. S rozjezdem Emergency 
dojde také k definitivnímu přestěhování 
některých ambulancí, jež byly dočasně 
kvůli stavebním úpravám přemístěny do 
náhradních prostor. Jak ortopedická, tak 
urologická ambulance budou od začát-
ku ledna fungovat vedle oční ambulance 
v  suterénu chirurgického pavilonu. Místo 
změní také lékařská služba první pomo-
ci (LSPP), která nyní sídlí v budově vedle 
výjezdové brány z areálu novoměstské 

nemocnice. Službu LSPP bude od 17.00 do 
20.00 ve všední dny a od 9.00 do 20.00 o víken-
dech a o svátcích zajišťovat Emergency. -kra-

Poděkování za podporu Hospicového hnutí – Vysočina
Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. (dále HHV) má 
za sebou další rok péče o těžce nemocné a jejich 
rodiny ve dvou okresech kraje Vysočina. Obě 
naše střediska hospicové péče – v Novém Městě 
na Moravě a v  Jihlavě - zaznamenala letos zvý-
šený zájem o naše služby. Celkový počet klientů 
domácí hospicové péče vzrostl z  loňských 32 na 
45. Podobně razantní růst zaznamenáváme u po-
čtu hodin, který naši zaměstnanci strávili v přímé 
péči o hospicové klienty. Oproti loňským 2.450 
hodinám bude letošní výsledek přesahovat 3.600 
hodin. Opakovaně se potvrzuje, že nejlepším do-
poručením se v  tomto případě stává vlastní zku-

šenost se službou ať už z pozice ošetřujícího člena 
rodiny, tak ze strany praktického lékaře. Tyto vý-
sledky byly dosaženy navzdory tomu, že domácí 
hospicová péče stále nenašla své místo v sociální 
a zdravotnické legislativě a tím pádem ani v sociál-
ně-zdravotní síti. Poskytovat tuto základní humán-
ní službu se nám daří díky rostoucí podpoře od na-
dací, nadačních fondů, firem i jednotlivců. Jejich 
zásluhou se i při rozevřených nůžkách mezi systé-
movými příjmy a náklady podařilo vše zvládnout. 
Náš velký dík patří všem.  Nejvýznamnější roli 
sehrálo v  letošním roce získání grantů a pří-
spěvků od: Nadace OKD, Nadačního fondu 

GlaxoSmithKline, Nadačního fondu Umění 
doprovázet, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové, Nadace Charty 77, Nadace Taťány 
Kuchařové, Lesů České republiky a dalších.
Je bezpochyby dobrou zprávou, že v  době, 
pro mnohé charakteristické dlouhou ekono-
mickou recesí a špatnou náladou, se nachází 
stále více ochotných dárců a podporujících 
organizací a jednotlivců. Velmi si vážíme je-
jich podpory, díky níž mohou nevyléčitelně 
nemocní lidé s  naší pomocí prožít důstojným 
způsobem a v rodinném kruhu poslední ob-
dobí svého života. Petr Havlíček, ředitel HHV

Mikulášská nadílka na oddělení pro 
dlouhodobě nemocné 
Dobrovolníci Hospicového hnutí – Vysoči-
na, o.s. se rozhodli, že budou nadále pokračo-
vat v  tradici  Mikulášské nadílky. Několik let 
jezdili v  převleku Mikuláše, anděla a čerta na 
LDN – Sanatorium Buchtův kopec, která se 
nyní přestěhovala do tří oddělení dlouhodo-
bě nemocných do Nemocnice Nové Město na 
Moravě. Letos dobrovolníci nadílku obohatili i 
zpíváním za doprovodu kytary. Hrály a zpívaly 
se písně na přání – byly to hlavně koledy, písně 
lidové, ale i trampské. Zdravotnický personál 
nám nachystal pro každého pacienta balíček a 
dobrovolníci HHV každého pacienta ještě ob-
darovali vyrobeným přáníčkem. Na čertovské 
řádění na DN přicházejí pozitivní ohlasy, ze kte-
rých máme velkou radost a vnímáme smyslupl-
nost prožitého odpoledne. Doufáme, že se nám 
podařilo aspoň trošku zpestřit a rozveselit pobyt 
pacientů na ODN. Chtěla bych touto cestou po-
děkovat sociální pracovnici v  Nemocnici Nové 

Město na Moravě paní Janě Zelené a zdravot-
nickému personálu za jejich ochotu a vstřícnost. 

Plesovou sezonu 
zahájil Zdišibál 
Středa 14. listopadu byla pro uživatele sociál-
ních služeb centra Zdislava a její zaměstnance 
jedním z nejvýznamnějších dnů v roce. Konal 
se tu totiž již 15. ročník Zdišibálu, tedy ple-
su denního stacionáře Zdislava. Jeho klienti 
si jako každý rok připravili báječný kulturní 
pro gram. Nechyběl ani hudební doprovod, 
který obstarala skupina Petrkyt. Zpříjemně-
ním byla také tombola. K bezproblémovému 
průběhu přispěli také studenti Střední odbor-
né školy Bělisko, kteří pomáhali s organizací 
plesu. Ško la centru věnovala také věcný dar, a 
to taneční pomůcku, za který si zaslouží velký 
dík. Dík patří také ředitelce centra paní Danu-
ši Balabánové a jejímu pracovnímu kolektivu, 
jež se bravurně poprali s velkolepým úkolem 
uspořádat ples. O tom, že se jim to povedlo, 
svědčily spokojené výrazy ve tváři jak klientů, 
tak rodinných příslušníků. Helena Dačerová 

Alena Palánová, koordinátorka dobrovolníků
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
„Do profesionálního fotbalu nechci,“ říká trenér Richard Zeman

Po malé ochutnávce z  minulého čísla vám 
přinášíme očekávaný rozhovor s  trenérem 
A-týmu SFK Vrchovina Richardem Zemanem. 

Závěr podzimu se týmu nepovedl. Kde 
byly podle Vás největší rezervy?
Vidím je především v herní disciplíně a morální 
síle. Hráči v  listopadu už vypadali opotřebova-
ně, přestali být v utkáních poctiví a za stavu, kdy 
se nám tolik nedařilo a prohrávali jsme, nebylo 
mužstvo schopno vyrovnat nebo aspoň zápas do-
hrát se vztyčenou hlavou. Mám na mysli utkání 
v  Pelhřimově, Třebíči, nebo v Hodoníně. V do-
mácím derby s Bystřicí jsme neustáli roli favori-
ta, ale byla tam velká vůle, stejně jako při remíze 
s Napajedly. Zlom nastal také s odchodem Luká-
še Michala na zahraniční studia.  
Máte již nějakou představu o posilách pro 
druhou polovinu sezóny? 
Představu mám. Potřebujeme především stopera 
místo Lukáše Smetany, který jde v  lednu studo-
vat do Walesu. A hodlám v  týmu zvýšit konku-
renci, aby byla znovu pro hráče hnacím motorem. 
Z  jihlavské juniorky se vrací Pavel Sodomka, 
z dorostu přichází nejmladší Rosťa a doufám, že 
se v zimě nastartuje třetí z bratrů Petr. Oživit chci 
také Lukáše Komínka, po vleklém zranění Pavla 

Smetanu a do přípravy počítám se dvěma mladí-
ky z krajského přeboru.  
Jak Vy hodnotíte práci s  mládeží v  No-
vém Městě?
Myslím, že se v  daných amatérských podmín-
kách pracuje v  Novém Městě s  mládeží velmi 
slušně. Pokud by se i v budoucnu dařilo každý rok 
posunout do divizního áčka aspoň jednoho do-
rostence, bral bych to jako úspěch. Dík patří pře-
devším vedení klubu, které dokáže zajistit servis 
a obstarat finance pro sedm mládežnických týmů, 
družstvo žen, á-třídní rezervu a divizní A-tým.  
Tréninky, zápasy, soustředění, dojíždění, 
přípravy a hodnocení zápasů… Věnovat 
se trénovaní ukrojí velkou část i z volného 
času. Co na to říkají Vaši nejbližší?
Přítelkyně si už snad zvykla. Celý rok se těšila, až 
budu teď měsíc víc doma.    
Ano… Hráči mají nyní tréninkovou pauzu. 
Máte i Vy čas si od fotbalu aspoň trochu 
odpočinout? Jak vlastně relaxujete?
Snažím se teď do Vánoc fotbal co nejvíc vypustit 
z hlavy. Zimní přípravu mám hotovou a dolaďuji 
jen obsazení hráčského kádru. Relaxuju hlavně 
s dvouapůlroční dcerkou.
V posledních letech se hodně řeší korupce 
v českém fotbalu. Setkal jste se i Vy někdy 
s tímto, kulantně řečeno, nešvarem?
Věnuji se jen tomu, co mohu ovlivnit, to znamená 
trénink a výkonnost hráčů na hřišti. Cítím to tak, 
že doba, kdy se chtělo před deseti lety v amatér-
ském fotbale za každou cenu postupovat a ne-
sestupovat, je pryč. Dnes nastává problém vyšší 
soutěže vůbec naplnit. Na Vysočině a v moravské 
divizi D jsem se s tímto celospolečenským problé-
mem nesetkal.
Byl to vždy Váš sen stát se fotbalovým tre-
nérem?
Fotbal máme v  rodině pod kůží všichni, táta 

dělá v Brodě na stadionu správce a brácha si na 
sklonku hráčské kariéry zvyká na manažerskou 
roli. K  trenéřině jsem se dostal přes zanedbatel-
nou kariéru rozhodčího poté, co jsem předčasně 
ukončil studium tělovýchovy a cítil jsem potřebu 
někoho ve fotbale vychovávat (smích). Začal 
jsem u žáků. Ale sen to nebyl.  
A máte teď nějaký sen, kde byste si přál 
jednou „zatrénovat“?
Spíš cíl. Když jsem trénoval v přeboru, chtěl jsem 
se prosadit do divize. A teď je mou další metou 
třetí liga. To by byl strop. Do profesionálního fot-
balu nechci, v tom mám jasno. 
O skvělé podpoře fanoušků Vrchoviny 
jsme již mluvili. Co byste jim na závěr 
vzkázal?
Že si jejich podpory všichni v  klubu nesmírně 
vážíme. Není to fráze, oni jsou skutečně povole-
ným dvanáctým hráčem Vrchoviny a často muž-
stvo dotáhnou k bodovému zisku. Je mi líto klu-
ků z Třebíče, kteří vedou divizi a nepřijde na ně 
ani stovka fanoušků. Na okraji zájmu je i fotbal 
v Havlíčkově Brodě, proto si tu podporu v Novém 
Městě tolik užívám. 
Děkuji za rozhovor a přeji klidný advent a mnoho 
úspěchů ve druhé půlce sezóny…        -KH-

ŽIVOTOPIS
Jméno: Richard Zeman
Narozen: 12. 10. 1973 v Havlíčkově 
Brodě
Rodina: přítelkyně Jana, dcera 
Adriana (2,5 roku)
Zaměstnání: celník 
Trenér: Havlíčkův Brod (1998 – 
1999 a 2003 – 2005), Ždírec nad 
Doubravou (2000 – 2002 a 2006 

– 2008), Humpolec (2003), SFK 
Vrchovina (od ledna 2009)

Florbalový podzim v Novém Městě
S muži „A“ jsme odehráli dva turnaje, před kte-
rými jsme se dělili o třetí až pátou příčku z dva-
nácti týmů. Třetí turnaj sezóny ale zasáhl náš 
tým citelnou neúčastí. I přesto jsme vyhráli první 
zápas a v druhém vedení ztratili až v poslední 
minutě. Po prohře na nájezdy jsme ale nakonec 
hráli pouze o třetí místo, které jsme nezískali 
a ztratili tak na nejlepší tři týmy ligy. Ve čtvrtém 
turnaji jsme brali plný počet bodů ve skupině, ale 
ve finále nás přehrála Třebíč. Celkově jsme na 
čtvrtém místě divize „A“. Mužům „B“ se první 
turnaj nepodařil a potřebovali uhrát své první 
body. Po prohře v prvním utkání nastoupili proti 
týmu z  Boskovic. Na rozdíl od předešlých zápa-
sů jsme byli v poslední třetině my ti aktivnější 
a dokázali jsme utkání dotáhnout do vítězného 
konce 6:5. První turnaj mají za sebou i starší 
žáci. První zápas hráli proti sousedům ze Žďáru. 
Po první polovině kluci prohrávali hrozivých 1:5, 
ale o přestávce se vzpamatovali a nakonec před-

vedli výborný výkon a vyhráli 7:5. Druhý zápas 
hráli naši proti suverénům z Kunštátu. Zápas 
to byl vyrovnaný a skončil jen těsnou prohrou 
4:6. Závěrem Vás mohu pozvat na „domácí“ 
turnaj v Bystřici, dne 13. ledna. Své zápasy zde 
odehrají starší žáci a muži „B“. Více informa-
cí naleznete na webové stránce orel.nmnm.cz.  
Mgr. Tomáš Mrázek, Orel Nové Město na Moravě

Judista Daniel 
Pintera je třetí v ČR
V sobotu 12. prosince vybojoval mladší žák Da-
niel Pintera z Pohledce bronzovou medaili na 
Přeboru mladších žáků České republiky v Ostra-
vě.  Daniel postoupil na závěrečný nejdůležitější 
turnaj na základě ranking listu, který je sestaven 
podle výsledků z kvalifikačních turnajů - Čes-
kých pohárů (ČP). Ve své váhové kategorii figu-
roval po kvalifikaci na jeho předním místě. Na 
Přeboru mladších žáků obsadil Daniel 3. místo 
ve váze do 38 kg . V této váze startovalo 21 závod-
níků. Daniel první dva zápasy s přehledem vyhrál. 
V semifinále nastoupil proti budoucímu vítězi 
Janu Svobodovi z Litoměřic a smolně prohrál. 
V zápase o 3. místo s Petrem Zachem z kaplické-
ho judo týmu již nic nenechal náhodě a po zásluze 
získal bronzovou medaili. Nutno podotknout, že 
v této váhové kategorii v kvalifikacích startovalo 
nejvíce závodníků, někdy téměř i padesát závodní-
ků v turnaji, včetně cizinců. Ing. René Pintera, BA

Novoměstská stop v současné show 
jménem biathlon – druhý díl 
V prosincovém vydání se mohli čtenáři dozvědět, 
že novoměstští lyžaři-běžci se jako jedni z prv-
ních z tehdejšího Československa zúčastnili zá-
vodů v biathlonu. Jak autor příspěvku Jiří Dvořák 
přiznal, i když ještě v poněkud odlišné podobě, 
než v jaké je biathlon prezentován dnes. Byli to 
však houževnatí Novoměšťáci, jejichž sportov-
ní výsledky za hranicemi, přesněji v lyžařském 

středisku v  Neuhausenu, neunikly pozornosti 
tehdejších novinářů. Na základě úspěchů Jiřího 
Dvořáka a Jana Kadlece se v  ČSSR začal ofici-
álně rodit zimní sport - biathlon. Novoměstští 
lyžaři nejenže potvrdili své běžecké kvality, ale 
i s vypůjčenými puškami a na střelnicích s udu-
saného sněhu se „prostříleli“ na stupně vítězů. 

-mah-

Mladí biatlonisté
opět na bedně
Ve dnech 8. a 9. prosince se v rakouském Ober-
tilliachu uskutečnil biatlonový Alpencup. Oba 
závody, jak sobotní tak nedělní, se jely formou 
sprintu na prašanovém sněhu při teplotách oko-
lo deseti stupňů pod nulou. V  neděli se dvěma 
novoměstským biatlonistům, Martinu Žákovi 
a Anně Tkadlecové, podařilo dosáhnout na me-
dailové pozice. Trenér Jiří Žák k tomu dodává: 

,,V průběhu dvanáctidenní vysokohorské přípra-
vy v nadmořské výšce 1450 metrů jsme z plného 
tréninku absolvovali dva závodní testy. Sobot-
ního závodu se zúčastnilo 350 biatlonistů z 23 
států včetně Kanady, Korey, Nového Zélandu 
nebo Austrálie. S medailovými pozicemi Martina 
i Anny i s umístěním Honzy Buriana jsem vel-
mi spokojen. Ukázali, že mohou reálně bojovat 
o nominaci do českého výběru na dorostenecké 
Mistrovství světa i na EYOWF(evropský mlá-
dežnický olympijský zimní festival).“          -KH-

Výsledky 
(první číslo je umístění ze sobotního 

a druhé z nedělního závodu): 

dorostenky mladší: Anna Tkadlecová 
19. a 3. místo, Kristýna Černá 28. a 13. 
místo 
dorostenci mladší: Martin Žák 11. 
a 2. místo, Jan Tkadlec 16. a 16. místo, 
Matouš Slonek 19.  a 15. místo, Mar-
tin Klouda 24. a 17. místo
dorostenci starší: Jan Burian 7. a 14. 
místo
junioři: Lukáš Dostál 37. a 17. místoReprezentanti družstev při soustředění na Fryšavě

Reprezentanti před ubytovnou (včetně personálu)

Družstvo při střelbě
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Minibazar

Významná lednová výročí

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Stomatologická pohotovost²²

Vzpomínka

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. listopadu 
2012 v 17 hodin. Výstava potrvá do 3. února 2013.
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 .

Kino

Program Klub seniorů

Prodám manažerský notebook, úhlopříčka 36 
cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako 
nový. Cena 3 900 Kč. Tel.: 604 961 269.

Koupím obraz od Blažíčka, Laciny, Jambora, 
Jíry, Radimského, dále plastiky bronz od Štur-
sy, Makovského i celé sbírky. Tel.: 777  757  500. 
 
Koupím stavební pozemek, zahradu, pole v 
Novém Městě. E-mail: ing.boura@email.cz. 

Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu. Cena 800 Kč. 
Tel.: 604 961 269.

Prodám obraz od Václava Jíchy, Náves v Jiříkovi-
cích v zimě. Originál pastel, uhel, křída na papíře, 
rozměr malby 29x42cm,pasparta, rám. Signová-
no. Cena 3 000 Kč. Tel.: 739 356 357.

Prodám telefon NOKIA 6070, barevný displej, 
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, 
organizér, java, hry, s novou nabíječkou. Cena 
800 Kč. Tel.: 604 961 269.

Prodám trubkové lešení cca 100 m². Cena 
15 000 Kč. Tel.: 737 526 828.

Pronajmu byt 1+1 s balkónem v No-
vém Městě, a to za cenu 4 700 Kč včetně  
energií. Vratná kauce jeden měsíční nájem, volné 
od 1. 2. 2013. Tel.: 720 419 829.

Prodám rám na klasický velký ruční dvoukolák. 
Cena 200 Kč. Tel.: 601 543 714 (raději SMS).

Prodám dětské oblečení od českého výrobce. Vše 
nové ze 100% bavlny. Levně. Tel.: 720 102 472.

Prodám akvarijní mramorové raky jednoduchý 
chov cena 30 Kč/ kus. Tel.: 777 757 500.

Prodám levně dřevěnou patrovou postel "LADA" 
s roštem, úložným prostorem a dvěma matrace-
mi. Postel je možno rozložit na dvě samostatná 
lůžka. Tel.: 608 427 153.

Prodám dětské oblečky od velikosti 62, 68 a 74 
po 20 Kč/ kus, dále dětskou hrazdičku za 200 Kč, 
fleece fusak slabý modrý za 200 Kč, dětská vanič-
ku za 150 Kč, rychlozavinovačku za 150 Kč. 
Tel.: 737 832 250. 

Prodám česnek - modrý paličák. Cena 160 Kč/
kg, dále cibuli na uskladnění. Tel.: 720 102 472. 

Prodám ruský významový slovník (r. 1975), rus-
ký pravopisný slovník (r. 1971). Daruji rusko-

-české slovníky technické (z 60. a 70. let). 
Tel.: 774 663 755.

Koupím boudu pro psa střední velikosti.
 Tel.: 720 243 863.

Prodám dětské oblečení od českého výrobce. 
Vše nové ze 100% bavlny. Levně. Tel.: 720 102 472.

 

Daruji šedobílá koťátka. Tel.: 720 243 863.

Prodám plyšový kolotoč nad postýlku, plastovou 
hrazdičku, chrastítka pro nejmenší, plyšové spi-
rály na postýlku. Tel.: 720 231 124.

Koupím dřevoryty Karla Němce. 
Tel.: 602 749 726.

Prodám levně oblečky na chlapečka i holčičku-
-velikosti 56 - 74(do cca 1 roku), dále hnědou 
zimní kombinézu za150 Kč, rychlozavinovačky, 
těhotenské rifle velikosti 38. Při větším odběru 
přidám ponožky nebo něco na doma zdarma. 
Tel.: 720 231 124. 

Prodám Fiat Panda 1,2 dynamic. Rok výro-
by 2008. Najeto 19 tis. Kilometrů, garážovaný, 
v  perfektním stavu, po TK. Centrální zamykání, 
ABS, palubní počítač, el. stahování oken, CD 
přehrávač, city posilovač. Cena 105 000 Kč. Tel.: 
606 363 601, 723 731 906. 

Prodám krásný slunný byt 3+1 s komorou o roz-
loze 93 m² Novém Městě. Provedena částečná 
rekonstrukce. Tel.: 774 140 863. 

Prodám 2 kompletní kola se zimním vzorkem na 
Trabanta. Tel: 604 303 516.

Prodám sněhové řetězy na „13“ kola. Nové ne-
použité za 300 Kč. Kupní cena 500 Kč. 
Tel.: 731 586 440. 

Prodám benzínovou sekačku s pojezdem, záběr 
46 cm. Tel: 604 303 516.

Prodám rekreační svářečku na podvozku, plynu-
lá regulace proudu, svařuje do průměru elektrod 
3,15 mm. Tel: 604 303 516.

Pronajmu byt 3+1 v osobním vlastnictví. Volný 
od 1. 2. 2013. Tel.: 739 471 870. Zn. vratná kauce. 

Prodám konstrukci ocelové branky 110x110 cm 
včetně 2 kusů ocelových sloupků. Branka na za-
mykání s vložkou FAB. Tel: 604 303 516.

Pronajmu dlouhodobě garsoniéru 1+0, volný 
leden-únor. Jen vážný zájemce. Tel.: 604 510 835.

Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě, koupelna 
a kuchyň po rekonstrukci,  plastová okna, výtah, 
sklep, částečně vybaven. Volný od 1. 3. 2013. 
Nájem činí 5 700 Kč/měsíc. SMS na tel.  čísle:
739 322 941.

Daruji kotě - kočičku, stáří 2 měsíce. Hodná, 
mazlivá, zvyklá na misku. Tel.: 777 310 620.

Nabízím kvalitní, velmi chutný květový med. 
Cena 90  Kč/kg. Tel.: 734 126 281.

Prodám dřevěnou ohrádku pro dítě, 120x120 cm 
ve velice dobrém stavu, 700 Kč. Tel.: 606 766 890.

Prodám sekačku. Levně. Tel.: 566 877 999.

1. 1. 1883 
Narodil se v Nové Městě literární vědec, filolog a pro-
fesor na reálce František Fiala. Zemřel v roce 1967. 
V tomto roce si připomínáme 130. výročí jeho 
narození.

17. 1. 1938 
Zemřel v Brně stavitel Karel Šír. Proslul svými 
plány na přestavbu staré radnice na Horácké mu-
zeum ve 20. letech 20. století či plány na stavbu 
rodinných domků (dnes Monseova ulice) ve 30. 
letech 20. století. Narodil se 27. října v  Novém 
Městě. Od jeho úmrtí letos uplyne 75 let.

21. 1. 1843 
Zemřel v Novém Městě místní děkan, historio-
graf a kronikář Leopold Pausa. Narodil se v roce 
1773 ve Vyškově. Letos vzpomeneme 170. výročí 
jeho úmrtí.

21. 1. 1943 
Zemřel v Praze hudební skladatel, teoretik 
a pedagog Otakar Šín. Narodil se 23. dubna 
1881 v Rokytně. Od jeho úmrtí uplyne již 70 let.

26. 1. 1943
Zemřel v Jeseníku  učitel a ředitel měšťanské ško-
ly v Novém Městě Josef Herzog. Narodil se 12. 
dubna 1859 v Hrubém Jeseníku u Nymburka. 
V tomto roce si připomínáme 70 let od jeho úmrtí.  

11. pátek ve 20:00 hodin
Svatá čtveřice
(ČR 2012, romantická komedie, 75 Kč)

15. úterý v 17:30 hodin
Méďa
(USA 2012, fantasy komedie, 75 Kč)

18. pátek v 17:30 hodin
Autopohádky
(ČR 2011, animovaný, 65 Kč)

21. úterý v 17:30 hodin
Madagaskar 
(USA 2012, animovaný-dobrodružný, 70 Kč)

25. pátek v 17:30 hodin
Artur a Minimojové
(Francie 2006, animovaný-rodinný, 65 Kč)

30. středa ve 20:00 hodin
Twilight sága: Rozbřesk, 2. část 
(USA 2012, dobrodružné drama, 75 Kč)

!ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

1. 1. 2013 MUDr. Michaela Kulková
Strážek 80, 566 567 332
5. 1. 2013 MUDr. Rostislav Kozák 
Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, 
566 552 332
6. 1. 2013 MUDr. Marie Kozáková
Zahradní 271, Bystřice nad Pernštejnem, 
566 552 332
12. 1. 2013 MUDr. Ondřej Bartoš
Dolní 22, Nové Veselí, 566 667 236
13. 1. 2013 MUDr. Olga Čumplová
Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 
566 688 232
19. 1. 2013 MUDr. Věra Havlíčková
Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216
20. 1. 2013 MUDr. Vladimíra Jelínková
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
26. 1. 2013 MUDr. Zdeňka Janoušková
Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336
27. 1. 2013 MDDr. Věra Šírová
Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 
566 616 901

Ordinační doba vždy 9:00 – 12:00 hodin.
Aktuální pohotovost najdete na: www.nnm.cz

15. 11.
23. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.

2. 12.
2. 12.

 Adam Havlíček
Josef Ondřejka
Tomáš Pejchl
Petr Sáblík
Adam Bogar
Aleš Bukáček
Kristýna Kadlecová
Michala Ondráčková

1. 1.
10. 1.
18. 1.

Anna Kršková 
Růžena Šebková
Marie Handschuhová

80
86
86

16. 11.
17. 11.

Bohuslav Matějovský (Nové Město, 1939)
Alena Žáková (Radešínská Svratka, 1932)

Pondělí 7. 1. Kavárnička 
Co nám nadělil Ježíšek a další zážitky z Vánoc. 
Jídelna DPS  15:00 – 17:00 hod.
Středa 16. 1. Beseda na téma „ Aktivní stár-
nutí a mezigenerační solidarita“
Přednáší Bc. Martin Fišer. 
Jídelna DPS  15:00 – 17:00 hod.   
Pátek 25. 1. Zájezd do Janáčkova divadla v Brně 
na operu G. Pucciniho „Madama Butterfly“
Odjezd od KD v 16:30. Návrat okolo 23. hodiny. 
Pondělí 28. 1. Nad památníky vzpomínáme na 
mládí 
Přineste si památníčky své i svých maminek či 
babiček a zavzpomínáme na svá školní léta.
Jídelna DPS 15:00 – 17:00 hod.

Dne 29. prosince 
2012 uplyne rok, 

co nás opustil můj 
manžel, otec, děde-
ček a pradědeček 
pan Jiří Stejskal.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka a syn s rodinou. 

6. 1. uplyne 
2. výročí úmrtí 

paní Marty Šebkové. 
18. 1. by se dožila 70. 

narozenin.

Vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinou.

Obyvatelé Pohledce děkují firmě Svoboda za 
odvedenou práci týkající se kanalizace a terén-
ních úprav v místní části Pohledec. I přes nepří-
znivé počasí se daří veškeré práce dokončit ke 
spokojenosti pohledeckých občanů. Děkujeme! 

Poděkování

Blahopřání

Dne 28. 12. 2012 oslaví manželé Marie a Josef 
Andrlíkovi z Křičkovy ulice vzácné jubileum a to 
diamantovou svatbu. K šedesáti letům společ-
ného života jim přejí vše nejlepší a hlavně zdraví 
syn Petr, dcery Blanka a Radmila s rodinami.

Mateřské centrum

7. 1. 2013
Otevřená herna od 9:00 hod.
Pondělní setkávání rodičů s dětmi ve volné her-
ně, kde si mohou společně pohrát. 
Přijďte si v  novém roce „uplácat“ věneček ze 
slaného těsta, a nebo třeba něco jiného. Fanta-
zii se meze nekladou.
Vede: Katka Fialová
Vstupné: 30 Kč

9., 16., 23., 30. 1. 2013 
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

10., 17., 24., 31. 1. 2013  
Trdlohrátky od 9:00 hod.
Vede: Martina Vejpustková
Vstupné: kurzovné

14. 1. 2013 
Otevřená herna od 9:00 hod.
Přijde za námi paní Markéta Greplová, která 
nám představí kosmetiku Mary Key, takže mů-
žete rozmazlit svou pleť i ruce.
Vede: Katka Fialová
Vstupné: 20 Kč

21. 1. 2013 
Otevřená herna od 9:00 hod.
Vede: Katka Fialová
Vstupné: 20 Kč

28. 1. 2013 
Otevřená herna od 9:00 hod.
Tentokrát tvoření inspirované zimou.
Vede: Leona Marcinko
Vstupné: 30 Kč

Za všechny děti, rodiče i paní učitelky mateř-
ské školy na Tyršově ulici, bych ráda poděko-
vala firmě HOMMER s.r.o. a PLAZMATECH 
SYSTEMS s.r.o., za finanční sponzorský dar. 
Jmenovitě panu Zbyňku Švestkovi a Petru 
Schmierovi. Finanční dar byl využit na ná-
kup Mikulášských balíčků a vánočních dárků 
pro děti v této školce. Mnohokrát děkujeme 
a přejeme krásné Vánoce a úspěšný rok 2013! 

Za radu rodičů Alice Dvořáková
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Jaká je budoucnost novoměstského kina? Ať to fičí aneb Novoměstsko, kolébka lyžování

U příležitosti konání 46. ročníku IBU MS v bi-
atlonu 2013 se prostory  Horáckého muzea pro-
mění v jednu velkou lyžařskou expozici. Kromě 
stálé expozice mapující historii a vývoj lyžování 
a výrobu lyží na Novoměstsku se bude lyžovat 
i v hlavním výstavním sále a vestibulu muzea. 
Příznivce lyžování jistě zaujme ukázka lyží, ať 
už skokanských, běžeckých nebo turistických, 
ve kterých je zastoupena i domácí výroba Adolfa 
Slonka z Rokytna, prvního výrobce lyží na No-
voměstsku, nebo bratrů Slonků z Nového Města. 
Za zmínku stojí první podomácku vyrobené lyže 
tzv. dužky, které se vyráběly ze sudových dužnin, 
a sáně na tažení psem z roku 1910, které vyrobil 
kolář Hercík z Jimramova. Vystavené budou i 
medaile našich prvních závodníků, včetně foto-
grafií originálu ceny Zlaté lyže, kterou dodnes 
získává vítěz Zlaté lyže v podobě miniatury lyže. 

Výstavu doplní fotografie z roku 1910, kdy se na 
Novoměstsku konaly první závody, fotografie 
prvních zdejších lyžařů a jejich výstroje a pla-
káty Eduarda Hejzlara, profesora kreslení na 
novoměstské reálce, který jako první zobrazil 
lyžaře. Nejen filatelisty potěší panely s expo-
náty Novoměšťáka Vlastimila Slonka st. Tento 
soubor nazvaný Od novoměstského lyžování 
po olympijské klání byl úspěšný na filatelistic-
kých soutěžích v rámci letních olympijských 
her v Athénách a Pekingu. Představí se také 
novoměstská firma Sporten, a.s., která bude 
prezentovat nejen svoji současnou produkci 
v celé šíři, ale i různé kuriozity. Jde například 
o lyže, na nichž byl vytvořen rychlostní světo-
vý rekord v tandemu. Zajímavostí bude i mož-
nost vyfotografování se na stupni vítězů jako 
úspěšný lyžařský zavodník. Výstavu můžete 

navštívit od 15. ledna do 28. února 2013 vždy 
od úterý do soboty od 9 do 16 hodin a v nedě-
li od 9 do 13 hodin. V době konání IBU MS 
v biatlonu 2013, tj. od 7. do 17. února bude 
otevírací doba prodloužena do 20 hodin.  -HM-

Město podpoří 
vydání publikace 
Věry Rudolfové
„Kraj návratů a vzpomínek", tak se bude jmenovat 
připravovaná publikace autorky Mgr. Věry Rudol-
fové. Kniha navazuje na edici již vydaných knih - 

„Kraj věčných návratů", „Kraj návratů a setkání", 
„Kraj návratů a inspirace". Poslední jmenovaná 
kniha byla nominovaná na Knihu Kraje Vysoči-
na. Novinářka a publicistka Mgr. Věra Rudolfová, 
absolventka Fakulty sociálních věd a publicistiky 
Univerzity Karlovy, pracovala sedmadvacet let 
jako redaktorka v  Československém rozhlase 
Brno. Ze své novinářské praxe čerpá i pro svoji 
knižní tvorbu. Její knihy nabízí čtenářům pouta-
vé vyprávění o lidském údělu, tvořivé práci a také 
o vztahu ke krajině domova, přispívají k  pozná-
vání místních kulturních tradic, k  povzbuzení 
zdravého patriotismu a konečně i k propagaci 
Novoměstska. Publikace „Kraj návratů a vzpo-
mínek" bude věnována medailonkům osobností 
kulturního a uměleckého života v Novém Městě 
a v blízkém okolí. Osobností, které se tu buď na-
rodily, nebo se na Novoměstsko vracely. Mezi ně 
patří například Josef Batelka, Matěj Müller, Bo-
humír Komárek, Bohuslav Kozák, JUDr. Oldřich 
Smíšek, J. F. Svoboda, Vladimír Šindler, Věra 
Večeřová, Vlastimil Večeřa, František Žemlička. 
V knize budou také kapitoly o vztahu, který měli 
k Novému Městu Jiří Mahen, Vítězslav Nezval a 
Antonín Trýb. Autorka připravované knihy po-
žádala město o poskytnutí finančního příspěvku 
na její vydání. Rada města žádosti vyhověla a 
schválila finanční podporu s tím, že se bude měs-
to přímo spolupodílet na úhradě části nákladů 
spojených s  tiskem této publikace, a to ve výši 
30 tisíc korun. A nakonec pozitivní zpráva pro 
všechny zájemce o koupi knihy. Publikace „Kraj 
návratů a vzpomínek“ by měla obohatit kniž-
ní trh v  podzimních měsících roku 2013. -řád-

Kalendář kulturních akcí 
leden 2013

Nenašli jste svoji pořádanou akci v kulturním přehledu? Vložte ji do kalendáře 
na www.nmnm.cz nebo kontaktujte Informační centrum. 

Změna programu vyhrazena.

Slavnostní jazzová 
mše zazněla 
v novoměstském kině
Mysleli jste si, že Nové Město nemá odpovída-
jící koncertní sál? Ale má, je jím novoměstské 
kino, které ve středu 21. listopadu poskytlo úto-
čiště šedesátce hudebníků, aby novoměstskému 
publiku zahrála a zazpívala Růžičkovu jazzo-
vou úpravu hlavní části latinské mše s  názvem 
Celebration Jazz Mass. Pod vedením dirigenta 
Milana Motla zahrál orchestr Big Band Chru-
dim, zazpívaly sbory z Hradce Králové, Litovle 
a Litomyšle. Přestože všichni podali během pět-
asedmdesáti minut úžasný výkon, znásobující 
se sílou tak velkého tělesa, na tuto akci pořáda-
nou občanským sdružením Maneor se přišla 
podívat asi jen třetina kinosálu. Tuto trapnou 
situaci se stovka přítomných diváků snažila za-
chránit alespoň při závěrečném potlesku. Kon-
cert potvrdil, že Nové Město nepotřebuje pouze 
bazén, halu, ale i zmodernizovat značně zchát-
ralé kino. Přesto je kinosál stále tím nejpříjem-
nějším novoměstským prostorem pro podobné 
koncerty. Navíc šikmé hlediště dotváří při kon-
certu, kde sbor je postaven do výšky, výborný 
a přehledný protipól. Smutné však je, že osud 
tohoto jedinečného objektu s geniem loci i vel-
kým potenciálem je bohužel nejistý. Patrně bude 
muset proběhnout ještě mnoho mší, aby mod-
litby za novoměstské kino byly vyslyšeny. -kuku-

Mikulášské čertohrátky se letos rozrostly
Pro děti by člověk udělal cokoliv, toto heslo sto-
procentně platilo v předvečer svátku sv. Mikuláše, 
kdy se tři nezávislé instituce dohodly a uspořá-
daly Mikulášské čertohrátky. Horácká galerie 
nabídla dětem pohled do čertí domácnosti. Dů-
stojným Mikulášovým svatostánkem se letos po-
prvé stalo Horácké muzeum, kde obličejíčky dětí 
zdobili andělé z Domu dětí a mládeže. Mikuláš-
ské čertohrátky jsou v Novém Městě pořádány již 
počtvrté, ovšem letos se poprvé rozrostly i mimo 
zámecké zdivo. Lidé se mohli rozptýlit mezi dva 
nezávislé prostory nebo k doprovodným akti-
vitám, kterých bylo na obou místech dostatek. 

Kolem 16. hodiny však stály fronty před „nebem“ 
i „peklem“. Děti měly respekt jak před Luciferem 
tak před Mikulášem, ale v doprovodných aktivi-
tách si chutí nechaly pomalovat obličej od andělů, 
vyrobily postavičky čertů nebo si s čertovskou 
pomocí odlily voňavý papír. Cestu z „pekla“ do 

„nebe“ lemovaly hořící kmeny, Vratislavovo ná-
městí tak Čertohrátkami nádherně ožilo. U kaš-
ny pak muzicírovala další mikulášská skupina 
a asi osmdesát lidí neodolalo prosincovému po-
uličnímu opékání špekáčků. Všem pořadatelům 
i sponzorům patří velký dík, že se kvůli dětské-
mu zážitku rozhodli tuto akci uspořádat. -kuku-

Jiří Pavlica vystoupil s Hradišťanem
před plným evangelickým kostelem
Takový zájem diváků jako před dvěma lety v Ho-
rácké galerii zde naštěstí nebyl, a tak si všichni 
přítomní mohli pohodlně vychutnat atmosféru 
koncertu a druhé adventní neděle. Koncert byl 
víceméně vánoční, ale zazněly i tři nejčastěji 
žádané písně. Na závěr se, alespoň na pár chvil, 
stala další členkou Hradišťanu slečna Magdale-
na Smrčková z Nového Města, která si společně 
s nimi zazpívala píseň přeloženou z německého 
originálu jako Moc předivná. Malý kousek at-
mosféry tohoto vánočního koncertu vám všem 
nabízíme prostřednictvím malé zdravice od Ji-

řího Pavlici: 
„Jsem mladý jako moje naděje a starý jako moje 

beznaděje.
Jsem mladý jako moje víra a starý jako moje po-
chybnosti.
Jsem mladý jako moje láska a starý jako moje ne-
návist.
Jsem mladý nebo starý podle toho, zda mám chuť 
být mladým nebo starým.
Hodně lásky, víry a naděje vám všem přeje Jiří 
Pavlica"

-kuku-

Digitalizace, fenomén dneška, bez kterého se již 
víceméně nikdo neobejde. Před několika lety do-
razila i do kinematografie a kdo do letošního roku 
nezmodernizoval promítací zařízení, bude mít 
v budoucnu filmový repertoár značně omezený. 
Bohužel tato situace se týká i novoměstského kina, 
které stále promítá pouze 35mm kopie. Tuzemské 
filmové distribuce tyto kopie přestanou vyrábět již 
v průběhu tohoto roku, může však tu a tam dojít 
k nějaké výjimce. Co se tedy změní z pohledu ná-
vštěvníka? Nebudou novinky. Dle současného 
provozovatele bude kino promítat pouze pár dní 
v měsíci a uvidíte spíše artové projekce a reprízy. 
Situace se ale vyvíjí týden od týdne a je možné, že 

od distribučních firem přijde zajímavá nabídka. 
Nyní je možné zakoupit dataprojektor a postavit 
jej přímo do sálu. Novinky by se tak promítaly, ale 
s 2 až 4 měsíčním odkladem dle lukrativnosti titu-
lu. Toto řešení ovšem pro současného provozova-
tele, v konkurenci několika desítek kilometrů vzdá-
lených multikin, není nijak zajímavým počinem. 
Peníze na digitalizaci formou ne tolik výhodného 
grantu ze Státního fondu pro podporu a rozvoj čes-
ké kinematografie jsou již vyčerpány. Na druhou 
stranu jdou ceny technologií rapidně dolů, a tak by 
v současné době modernizace kina stála zhruba do 
tří milionů korun. Brzdícím faktorem celého pro-
blému je patrně chátrající budova kina, do které by 

město muselo investovat daleko víc milionů. Na-
víc návštěvnost je čím dál menší, což jistě nezlepší 
klubový charakter projekcí. Všechny tyto problé-
my nemůže vyřešit soukromý provozovatel kina 
sám, bez pomoci města. Dle „klikacího“ rozpočtu 
proto letos městská kasa přispívá kinu 90 tisíci ko-
run na základní provoz. Pokud má kino fungovat 
dál, bude město muset pomoci ještě více. Vyvstává 
tak otázka, zda potřebuje Nové Město ještě vůbec 
kino. Svůj názor můžete veřejně vyjádřit na www.
vas-nazor.cz/nmnm, kde najdete i malou vizi od 
skupiny lidí pohybujících se v novoměstské kul-
turní sféře, kterým budoucnost kina není lhostejná. 

-kuku-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: stavební vývoj města

Všichni milovníci místní historie! 
S příchodem nového roku Vám představujeme 
nově vzniklý seriál, týkající se historie novoměst-
ských ulic a některých částí města. Nápad vze-
šel přímo od Vás občanů, kteří si přes Kulturní 
a společenskou komisi přáli, aby se ve zpravodaji 
obnovily zajímavé střípky z historie města a tím 
se toto periodikum plné aktualit stalo o něco 
více čtivější. Redakce nápad přijala velmi kladně. 
A abychom Vám mohli nabídnout nejen osobní 
vzpomínky, historická fakta, ale i zajímavé foto-
grafie o dané lokalitě, byly vyčleněny rovnou dvě 
strany! Úkolu se velmi ochotně zhostilo několik 
místních dobrovolníků, jejichž jména postupně 

zjistíte pod uveřejňovanými příspěvky. Právě díky 
nim bude seriál O novoměstských ulicích vycházet 
pravidelně po celý rok. Spojujícím prvkem seriá-
lu bude vždy daná lokalita a v kratších článcích 
se dozvíte o vývoji a zajímavostech dané ulice, 
i o jejích významných osobnostech. Zpestřením 
seriálu pak, doufejme, budou osobní vzpomín-
ky a příhody. Dnešní číslo je na úvod věnováno 
stavebnímu rozvoji města, doplněné o poetickou 
povídku o chapadlech rozpínajícího se labyrin-
tu ulic. Přímo ulicím se začneme věnovat již od 
příštího čísla, kdy bude spojujícím tématem 
ulice Nečasova. Navíc prozradíme, že v následu-

jících číslech se můžete dále těšit na Palackého 
náměstí, ulice Žďárskou, Jánskou a Malou...
A protože historické informace o již zmizelých 
místech v Novém Městě na Moravě jsou každým 
dnem cennější, máme na Vás prosbu. Pokud 
máte z dané lokality zajímavé historické foto-
grafie, pošlete je prosím na adresu: kronika@
nmnm.cz, anebo je přineste k oskenování do 
Horáckého muzea. Fotografie můžete doplnit 
textem s nějakou zajímavostí či vzpomínkou. Dě-
kujeme a přejeme hodně zábavy s naším seriálem! 
Za pracovní tým a Kulturně společenskou komisi 

Eva Kulková 

Dobrotivý tvor
Lidé si neuvědomují, že v každém městě s nimi 
žije dobrotivý tvor labyrintu s mnoha nestej-
ně velkými, nehybnými chapadly ulic. Stejně 
i v jejich srdcích se podobný usídlil. Jeho hlavou 
je prostranství středu obce (někdy má hlav víc), 
je zároveň hltavými ústy a mívá špičaté rohy vy-
strčené k nebi. Ta obrovitá ústa se sytí přítomnos-
tí lidí i vozidel, chapadla ulic je do nich vtahují. 
Jsou rovná, jiná zahýbají, některá jako useknutá 
dál nepokračují. Všechny podlouhlé údy toho 
tvora si nesou určitou povahu a společně určují 
nenapodobytelnou osobitost města. Vykrystali-
zovalo v nich letité myšlení, chtění i skutky lidí 
a skloubilo se dohromady přes velkou rozdílnost 
jednotlivců. I rození a umírání bývá v komuni-
tách ulic ve stejnou dobu. Někdo z ulice odešel 
na věčnost je strach, aby někdo ze sousedství 
nešel brzy za ním. Pozemky a domy podél ulic 
si snad také vybírají své obyvatele. Mnozí se na 
nich ani nestačí ohřát a stěhují se jinam. Další 
jakoby s tím místem nerozlučně srostli. Možná 
má na tom zásluhu dobrák labyrint. Když se mu 
někdo nebo něco nelíbí, začne se ošívat a lidé to 
cítí. Mnozí toto vnitřní osudové pnutí nesnesou 
a raději odtud odejdou. Ulice si nezávidí jako lidé, 
stačí jim, že jsou údy živého tvora labyrintu a lidé 
je potřebují. I přesto, že se jim často vyhýbají,
v jiný čas tudy musí projet nebo projít. A jestli 
ne, jsou ulice spokojeny s těmi, kteří přijdou. 
Povaha ulic je otevřená, přející, nevadí jim, když 
některá z nich nese slavné jméno svého rodáka. 
Ví, že mají stejnou důležitost, dá se po nich také 
dojít třeba oklikami až na náměstí. Hledajícím 
magická místa mohou pomoci najít cestu až 
k záhadám města. Dobrotivý tvor labyrintu vodí 
po ulicích dobré i zlé. Raduje se z nových dětí 
a smutný se loučí s zemřelými. Rád oslavuje 
a vítá návštěvníky. Snad by nás neubylo, kdyby-
chom si někdy připomněli jak je pro nás prospěš-
ná síť tvora městského labyrintu. Jiří Hubáček

Schématické znázornění městské zástavby na 
počátku 19. století zpracované děkanem Leopol-
dem Pausou (stavby jsou vybarveny růžově, pol-
nosti hnědě, vodní toky a rybníky modře, louky 
zeleně). V  levém horním rohu začíná Žďárská 
ulice, která u Hánova mlýna (čp. 81) překračuje 
Ochozský potok a končí vyústěním do Dolního 
(dnešního Palackého) náměstí. Z  náměstí k  le-
vému dolnímu rohu vybíhá Bobrovská (dnešní 
Nečasova) ulice. Blok domů, před nimiž ještě 
stojí městská strážnice, odděluje Dolní náměstí 
od dnešního Vratislavova náměstí. Uprostřed ná-
městí je znázorněn kostel sv. Kunhuty a vpravo 
od něj kašna později ozdobená sloupem sv. Anny. 
V pravém dolním rohu náměstí je zachycen zá-
mek a jeho hospodářské budovy. Krátkou ulicí je 
Vratislavovo náměstí spojeno s  Husím rynkem 
(dnešním Komenského náměstím). Uprostřed 
náměstí je zobrazena stará evangelická modli-
tebna a v její těsné blízkosti rybníček. Budeme-li 
pokračovat dál vpravo (ve směru severovýchod-
ním), dostaneme se na ulici Nové Domy (dnešní 

Masarykovu ulici). Z  ní vybíhá na severozápad 
Malá ulice, která začínala malým náměstím 
s  rybníčkem. Tato ulice probíhala nepřerušova-
ně až pod hřbitov (označen písmenem D). Od 
hřbitova vedla i přímá cesta do centra města 
ústící do dnešní Školní ulice (tehdy nazývané 
Dřevník). Velký prázdný prostor označený pís-
meny „A“ byl zván Nivou. Tomuto již plně zasta-
věnému území dnes dominuje budova gymnázia. 
V  dolní části obrázku je zakreslena zástavba za 
říčkou Bezděčkou. Zleva doprava je to Svato-
jánská ulice a od mostu vpravo pak ulice Brněn-
ská. V zatáčce u mostu stojí budova ve tvaru U 

– panská palírna (pozdější družstevní lihovar).
Mgr. Vít Křesadlo

Výřez plánu Leopolda Pausy 

V příštím čísle: 
ulice Nečasova

Osada, později městečko Nové Město, byla za-
ložena ve 2. polovině 13. století  nad soutokem 
říček  Bezděčka a Bobrůvka. První domy byly 
postaveny asi  v jižní části dnešního Vratislavo-
va náměstí. Do poloviny 16. století se zástavba  
omezovala jen na jedno náměstí; dnešní Vrati-
slavovo, Komenského a Palackého náměstí byla 
totiž spojena dohromady. Z tohoto náměstí vybí-
haly cesty, které určovaly další postup výstavby. 
Jižním směrem, na Bobrovou  vedla Bobrovská 
(Nečasova ulice); severozápadním na Žďár Žďár-
ská ulice. Severovýchodním směrem vedla ulice 
Nové Domy (Masarykova ulice), na jejímž konci 
se cesta dělila  na dvě větve na Svratku a na Ji-
mramov.  V polovině 50. let  16. století byla pře-
stavbou měšťanského domu v jihozápadní části 
náměstí vybudována radnice, zároveň zde blok 
domů  oddělil tzv. Dolní (Palackého) náměstí. 
K významným stavebním zásahům do dosavad-
ní podoby městečka došlo  na konci 16. století. 
Majitel novoměstského panství  Vilém Dubský 
z Třebomyslic nejenže dal  obnovit, ale také znač-
ně rozšířil panské sídlo, vznikl tak renesanční 
zámek. Zároveň došlo k postavení panského 
pivovaru a o něco později ke stavbě tzv. Hrádku 
(Halina), sídla jeho manželky Kateřiny Zahrádec-
ké ze Zahrádek.  Tím se oddělil prostor dnešního 
Komenského náměstí. Jako odbočka z ulice Nové 
Domy vznikl koncem 16. století východní konec 
Malé ulice, která vedla ke kostelíku Nanabevze-
tí Panny Marie na novém hřbitově. Vzdálenější 
část  Malé ulice, které se říkalo Pod kostelíčkem, 
vznikla pak až začátkem 18. století. Ve 2. polo-
vině téhož století bylo město rozšířeno o ulici  
Svatojánskou (Podstrání, dnes Brněnská a Ján-
ská ulice). Další stavební  vývoj  výrazně pozna-
menaly rozsáhlé ničivé požáry. Ten, který vypukl 
3. dubna  1723,  zničil domy zejména na severo-
západní  straně náměstí. Po velkém požáru v roce 
1801, který  zasáhl 208 domů včetně kostela pře-

vládla v Novém Městě zděná výstavba, ta se však 
nadále soustřeďovala především do centra města. 

V 1. třetině 20. století se město začíná rychle 
zvětšovat, nová výstavba se  přesunula  na úze-
mí zvané Niva, které vyplňovalo  plochu mezi 
dosavadním městem, Malou a Žďárskou ulicí 
a oběma rybníky (Cihelským a Klečkovským). 
Ve stejném období se ovšem město rozrůstá  
i na severu a severovýchodě,  kolem vlakového 
nádraží.  Za Novými Domy je zastavována vý-
chodní strana silnice na Jimramov, čtvrti zde 
vzniklé se říká Hejkalov;  staví se také v ulici 
vedoucí od sokolovny k nádraží (Tyršova a Sme-
tanova ulice) a na pozemku u viaduktu (lokalitě 
se říkalo Šanghaj, dnes ulice Mírová a Výhledy). 
Řada domů vyrostla za nádražím (Nezvalova 
ulice), první domy vznikají nad Kazmírovým 
rybníkem (Německého ulice). Na přelomu 30. 
a 40. let 20. století byl jižně od žďárské silnice vy-
budován rozsáhlý areál okresní nemocnice, na-
proti přes silnici pak vzniklo první novoměstské 

„sídliště” určené pro zaměstnance nemocnice.

Mohutný stavební rozvoj zaznamenalo město  ve 
2. polovině 20. století. Severozápadně  od města, 
nedaleko železniční trati při silnici na Vlachovice, 
byl postaven podnik Chirana (Medin)  výrobce  
chirurgických nástrojů, který zahájil svůj provoz 
na konci roku 1949.  Severovýchodně od města, 
v areálu bývalé Slonkovy firmy  situované vý-
chodně od silnice na Pohledec, byl uveden v roce 
1951 do provozu podnik na výrobu lyží Sport 
(Sporten); o 20 let později zde byl vybudován 
nový provoz. Bytovou výstavbu  rozhodujícím 
způsobem ovlivnila těžba uranu v okolí Dolní 
Rožínky. Panelová sídlištní výstavba určená pře-
vážně pro její zaměstnance proběhla v několika 

vlnách. V 60. letech 20. století vzniklo sídliště 
U nádraží (tzv. Staré sídliště) a stavělo se také 
na Tyršově ulici, v téže době byly postaveny i tři 
věžové domy (nazývané podle barvy jejich fasá-
dy); v následující dekádě pak vyrostlo sídliště na 
Hornické ulici. Kvůli další panelové výstavbě byla 
v 80. letech zbourána  téměř celá východní strana  
Gottwaldovy (Masarykovy) ulice, tím byl zásadně 
narušen i vzhled Komenského náměstí. Na jeho 
severní straně vyrostla  novodobá budova ná-
kupního střediska, na  západní straně stál už od 
poloviny 70. let  moderní obchodní dům. Zasta-
věna byla postupně také volná plocha severně od 
Žďárské ulice, tady vzniklo sídliště Pod zastávkou 
a panelová výstavba pokračovala výstavbou sídli-
ště Pod nemocnicí (ulice Pavlovova a Mendlova). 
V blízkosti panelových sídlišť vyrostly dvě hote-
lové ubytovny pro horníky pojmenované Uno 
a Duo. Tzv. "stará hotelovka" (Uno) byla 
v 90. letech upravena přestavbou a následnou 
přístavbou na městské byty; "nová hotelovka" 
(Duo) byla prodána realitní kanceláři, jsou v ní 
jednak byty, ale je také využívana ke komerč-
ním účelům. Výstavba rodinných domků se 
soustředila především na území nad Kazmíro-
vým rybníkem, kde vznikla samostatná měst-
ská čtvrť na půdorysu písmene U, které se říká 
Betlém.  Rodinné domky se však stavěly i na 
řadě dalších míst, zvláště za Klečkovcem a Ci-
helňákem v oblasti nazývané Korsika (ulice Du-
kelská a Veslařská) a na úpatí Brožkova kopce 
(ulice Na Výsluní, Zahradní). Na začátku 70. 
let byl uveden do provozu nový  hotel Ski, po-
stavený v lese Ochoza na úpatí Harusova kopce.

V souvislosti s touto rozsáhlou bytovou výstav-
bou a nárůstem počtu obyvatel došlo od konce 
60. let 20. století k vybudování celé řady objektů 
občanské vybavenosti. Na ulici Leandra Čecha, 
západně od gymnázia směrem ke Klečkovské-
mu rybníku, vyrostla nová základní škola; na 
místě zbořené sokolovny na Tyršově ulici byl 
postaven kulturní dům (1976); vybudovány 
byly také mateřské školy (na Drobného, Malé, 
Tyršově a Žďárské ulici). Stavební ruch zasáhl 
i areál okresní nemocnice, v závěru 70. let se zde 
podařilo dokončit dlouho plánovanou stavbu 
gynekologicko-porodnického pavilonu; postup-
ně  došlo k rekonstrukci většiny pavilonů, k vý-
stavbě  centrálního operačního sálu a heliopor-
tu. Přestože už v 70. letech byl schválen záměr 
vybudovat autobusové nádraží mimo centrum 
města, v prostoru pod zámkem, k jeho otevření 
došlo až v roce 1991. V polovině 90. let  byl již-
ně od  Žďárské ulice vybudován Dům s pečova-
telskou službou, ve kterém jsou i městské byty. 

PhDr. Sylva Tesařová

Stavební vývoj Nového Města na Moravě

Niva, Hejkalov, Šanghaj

Prudký poválečný rozvoj

Nová občanská vybavenost

Pokus o rekonstrukci plánu města 
(dle Josefa Fialy) z doby obdarování 
Vratislavem z Pernštejna v roce 1580.
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

Advokátka
Mgr. Jitka Chmelařová

nabízí:
- sepis kupních smluv na prodej 
nemovitosí (cena 2 000 - 4 000 Kč)

- řešení rodinných sporů (rozvody, 
výživné dětí ad.)
Pracoviště: Čapkova 1063, NM, 
telefonní kontakt:  731 859 840

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR v roce 2013
Starosta města Nové Město na Moravě podle ust. § 14 odst. 1 písm. a/  a § 34 odst. 1 písm. a/ zákona č. 275/2012 

Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění
 pozdějších předpisů,

oznamuje
1. Volba prezidenta republiky proběhne ve 
dnech 11.  a  12.  ledna 2013, a to v pátek dne 
11. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a  v  sobotu dne 12. 1. 2013 od 8.00 hodin 
do  14.00 hodin (případné II. kolo voleb se 
uskuteční ve dnech 25. ledna a 26. ledna 2013).

2. Místem konání volby je:
 ve volebním okrsku č. 1 
volební místnost v  přízemí Domu s  pečovatel-
skou službou, Žďárská 68, Nové Město na  Mo-
ravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu v  Novém Městě na Moravě v  ulici Men-
dlova, Pavlovova, Purkyňova, Vlachovická, U 
Zastávky ČSD, Žďárská (č.p. 61, 68, 70, 71, 
72, 74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 990) 
 ve volebním okrsku č. 2 
volební místnost v  budově Městského úřadu 
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 97, 
Nové Město na Moravě (bývalé informační cen-
trum) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Novém Městě na Moravě v ulici Blažíč-
kova, Brněnská, Horní dvůr, Jamborova, Jánská 
(včetně ev.č. 369), Komenského náměstí, Neča-
sova, Němcova, Německého, Palackého náměstí, 
Petrovická, Podlouckého, Pod Novoveskou silni-
cí, Vratislavovo náměstí, Žďárská (č.p. 35, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 83, 84, 85, 332)
 ve volebním okrsku č. 3 
volební místnost v  přízemí hlavní budovy Zá-
kladní školy Nové Město na Moravě, Vratislavo-
vo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou (tzv. I. 
základní škola), Vratislavovo nám. 124, Nové 
Město na  Moravě pro voliče, kteří jsou přihlá-
šeni k  trvalému pobytu v  Novém Městě na Mo-
ravě v  ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova
 ve volebním okrsku č. 4 
volební místnost v  1. patře (velký přednáškový 
sál) Kulturního domu Nové Město na  Moravě, 
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Novém 
Městě na Moravě v ulici Čapkova, Hájkova, Kár-
níkova (mimo č.p. 981, 982, 984, 1118, 1179), 
Luční, Mrštíkova, Nádražní, Nezvalova, Soškova, 
Vančurova, Wolkerova (mimo č.p. 1116, 1117)
 ve volebním okrsku č. 5 
volební místnost v  1. patře (tzv. čítárna knihov-
ny) Kulturního domu Nové Město na  Mora-
vě, Tyršova 1001, Nové Město na  Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému pobytu 
v  Novém Městě na Moravě v  ulici Drobné-
ho, Horní, Křičkova, Malá (č.p. 173, 181, 182, 
188, 189, 856), Mírová, Smetanova, Výhledy

ve volebním okrsku č. 6 
volební místnost v  přízemí (místnost č. 7) hlav-
ní budovy Základní školy Nové Město na  Mo-
ravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou 

(tzv. II. základní škola), Leandra Čecha 860, 
Nové Město na Moravěpro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k  trvalému pobytu v  Novém Městě 
na Moravě v  ulici Bělisko, Dukelská, Lean-
dra Čecha, Lesní, Makovského, Na Výsluní, 
Polní, Radnická, Sportovní, Šimkova, Škol-
ní, Štursova, U  Jatek, Veslařská, Zahradní
 ve volebním okrsku č. 7 
volební místnost v  1. patře (malý přednáško-
vý sál) Kulturního domu Nové Město na  Mo-
ravě, Tyršova 1001, Nové Město na  Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému po-
bytu v  Novém Městě na Moravě v  ulici Křen-
kova, Malá (č.p. 156, 157, 158, 159, 192, 193, 
195, 196, 302, 306, 747), Monseova, Tyršova
 ve volebním okrsku č. 8 
volební místnost v přízemí budovy odloučeného 
pracoviště Základní školy Nové Město na  Mo-
ravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou 
(tzv. II. základní škola) – Pohledec, Pohledec 43, 
Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v místní části Pohledec
 ve volebním okrsku č. 9 
volební místnost v obecním domě Maršovi-
ce, Maršovice 80, Nové Město na  Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému pobytu 
v  Novém Městě na Moravě v  ulici Bezručova, 
Kárníkova (č.p.  981, 982, 983, 1118, 1179), 
Maršovská, Borová, Nad Městem, Wolkero-
va (č.p. 1116, 1117) a v místní části Maršovice
 ve volebním okrsku č. 10 
volební místnost v patře obecního domu Ro-
kytno, Rokytno 49, Nové Město na  Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému po-
bytu v  místních částech Rokytno a  Studnice
 ve volebním okrsku č. 11 
volební místnost v patře obecního domu Jiříko-
vice (hasičská zbrojnice), Jiříkovice 62, Nové 
Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlá-
šeni k  trvalému pobytu v  místní části Jiříkovice

ve volebním okrsku č. 12 
volební místnost v přízemí Kulturního domu 
Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město 
na  Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k  trvalému pobytu v  místní části Slavkovice
 ve volebním okrsku č. 13 
volební místnost v přízemí obecního 
domu Hlinné, Hlinné 46, Nové Město 
na  Moravě pro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k  trvalému pobytu v  místní části Hlinné

ve volebním okrsku č. 14 
volební místnost v obecním domě Petrovi-
ce (KD), Petrovice 71, Nové Město na  Mo-
ravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  tr-
valému pobytu v  místní části Petrovice
 

ve volebním okrsku č. 15 
volební místnost v  budově hasičské zbroj-

nice, Olešná 81, Nové Město na  Mora-
věpro voliče, kteří jsou přihlášeni k  tr-
valému pobytu v  místní části Olešná.

3. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.
  
4. Voliči předstupují před okrskovou volební 
komisi nebo zvláštní okrskovou volební ko-
misi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do 
volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky a 
nebo cestovním  průkazem nebo platným ob-
čanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze 
stálého seznamu nebo zvláštního seznamu a 
nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitel-
ským úřadem obdrží volič od okrskové volební 
komise nebo zvláštní okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise nebo zvláštní okrs-
ková volební komise dodá za chybějící, škrta-
né nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 

6. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

7. Hlasovací lístky budou voličům dodány nej-
později 3 dny před dnem konání voleb. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. Pro II. kolo volby preziden-
ta republiky obdrží volič hlasovací lístky ve 
dnech volby prezidenta ve volební místnosti.
 
8. Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě 
hlasovacích lístků vstoupí do  prostoru urče-
ného pro vložení hlasovacího lístku. V  pro-
storu určeném pro vložení hlasovacího lístku 
vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek.

9. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru 
určeného pro vložení hlasovacího lístku vlo-
ží úřední obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí nebo zvláštní okr-
skovou volební komisí do  volební schránky. 

10. Voliči, který se neodebral do prostoru urče-
ného pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky, okrsková volební komise nebo zvláštní 
okrsková volební komise hlasování neumožní.

Michal Šmarda, v.r., 
starosta města

AKÈNÍ CENY!!!

Obchodní dùm Halina, 1. patro
Vratislavovo námìstí 126, Nové Mìsto na Moravì

Granule pro koèky
Whiskas hovìzí

a Whiskas Junior
v balení 14 kg nyní

u nás jen 

799,- Kè
Akce platí do 31. ledna 2013
nebo do  vyprodání zásob.

Nemocniční lékárna
Vyzvedněte si svoje 
léky tam, kde jim 
opravdu rozumí!
+  Dostupnost léčivých přípravků přímo v areálu nemocnice
+  Široký sortiment léčivých přípravků včetně nemocničních specialit
+  Schopnost přípravy léčiv dle individuálních potřeb klienta
+  Pružnost a fl exibilitu při objednávání léků
+  Zasílání informačních e-mailů či SMS o dodávce léčiv
+  Možnost parkování v bezprostřední blízkosti lékárny

+  bonus 30 Kč za 
recept majitelům 
klientských karet

+  akční ceny u volně 
prodejných 
léčivých přípravků

+  dostupnost řady 
bezdoplatkových 
léčiv

Ekonomická výhodnost návštěvy nemocniční lékárny:

Nemocniční lékárna nabízí svým klientům:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
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Únorové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku v pátek 18. ledna 2013. Do dis-
tribuce se dostane nejpozději v pátek 1. února 
2013. Vaše příspěvky a inzerci posílejte na inter-
netovou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je 
můžete zanechat v kanceláři kulturního domu, 
městské knihovně nebo Horáckém muzeu. Tex-
tové příspěvky prosíme ne delší jak 20 řádků 
v textovém editoru velikosti písma 12. Případně 
dotazy směřujte na telefon redakce 601 592 013.

Další zpravodaj

BAR BALLAS
OPĚT OTEVŘEN

* příjemné posezení
* pořádání akcí
* fotbálek, jukebox

Zájemci o uveřejnění 
inzerce mohou zasílat 

své nabídky do 
18. ledna 2013 

na e-mailovou adresu: 
zpravodaj@nmnm.cz
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AUTO … s.r.o. 
Nádražní 67  
591 01  Žďár nad Sázavou  
Tel.: 566 630 303  
E-mail: bazar@auto-auto.cz
www.auto-auto.cz

AUTO … s.r.o.  
Havlíčkova 847  
583 01  Chotěboř  
Tel.: 605 298 109  
E-mail: chotebor@auto-auto.cz
www.auto-auto.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTO NOVÁK
Václavova 1
123 45  Jindřichův Hradec
Tel.: 123 456 789
www.skodaplus.cz

Důvěřujte.
Prověřujeme my

Odjeďte bez obav. Program
ŠKODA Plus Vám zaručuje,
že je koupě ojetého vozu
zcela transparentní
a bezpečnou záležitostí
s možností výhodného
financování.

Výhody při nákupu vozu: ŠKODA Plus – Roční vozy:

www.skodaplus.cz

Důvěřujte. Prověřujeme my

Nejprůhlednější nákup ojetého vozu ŠKODA
Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu 
zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování.

Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.:
•   zkušební jízda
•   předprodejní příprava vozu
•   12 měsíců záruka prodejce
•   čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu
•   výkup Vašeho vozu

Navštivte nás, poradíme Vám s výběrem.

studium osmileté a čtyřleté

umělecky profilované obory:
výtvarný
literárně-dramatický
hudebně-dramatický

www.gymum.cz

hudební

dny otevřených dveří: úterý 15. ledna 2013 od 13 do 17 hod.
úterý 19. února 2013 od 13 do 17 hod.

20 let Gymnázia P. Křížkovského
s uměleckou profilací

Kristenova 27, 624 00 Brno
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Kulturní důmHorácké muzeum
pondělí 14. 1. 2013 / 18 hodin
Aljaška s divočinou severu

beseda s horolezcem Jiřím Hrmou
Předprodej v pokladně HM a IC, 80 Kč.

úterý 22. 1. 2013 / 19 hodin
Tři muži na špatné adrese  

divadelní představení
Hrají: Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Bohumil Klepl, 

Jana Šulcová, Johanna Tesařová
Předprodej v pokladně HM a IC - 250 Kč, 

na místě 270 Kč

neděle 27. 1. 2013 / 15 hodin
KARNEVAL SHOW 
aneb dětský karneval 

jak se patří
Vstupné na místě: 50 Kč

úterý 19. 2. 2013 / 19 hodin
Screamers

travesti show
Předprodej od 2. 1. v pokladně HM a IC - 180 Kč, 

na místě 200 Kč

OPRAVA TERMÍNU: 12. 3. 2013 / 19 hodin
Václav Neckář

koncert
Předprodej od 2. 1. v pokladně HM a IC - 280 Kč, 

na místě 300 Kč

TANEČNÍ KURZ
pro pokročilé 

(pokračovací kurz bez ohledu na věk)

Kurzovné: 1 800 Kč, studenti 900 Kč - nutné předložit průkaz
Zahájení: čtvrtek 10. ledna 2013 / 18 hodin
Předprodej: již probíhá v pokladně HM a IC

2.2.2013 od 19:00
Kulturní důmJIŘÍ

SCHMITZER
s kytarou

15. ledna – 28. února:
Ať to fičí aneb 
Novoměstsko, 

kolébka lyžování

- výstava u příležitosti konání MS v biatlonu 
2013

- historie a vývoj lyžování, výroba lyží na 
Novoměstsku

- filatelistické exponáty Vlastimila Slonka st.:
Od novoměstského lyžování po olympijské klání

- ukázka současné produkce firmy 
Sporten, a.s. včetně zajímavých kuriozit


