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Nové Město bude moci nabídnout zase o něco 
víc! Naše město bylo totiž úspěšné pří získávání 
evropských dotací. Výbor Regionální rady Jiho-
východ schválil podporu dvěma projektům, a to 
ve výši přesahující 28 milionů korun. Poskytnuté 
finance napomohou rozvoji cestovního ruchu 
a zlepší občanskou vybavenost ve městě. U Vy-
sočina Areny v Ochoze bude do konce září 2014 
vybudována síť tras pro horská kola, nordic walk-
ing a track running. Dotace 13 milionů korun po-
kryje 85 % celkových nákladů. „Projekt zvýší let-
ní návštěvnost místa. Podle zkušeností z jiných 
areálů očekáváme návštěvnost nejméně 50 tisíc 
osob. V České republice existují jen dva podobné 
areály, a to v pohraničí, takže konkurence se bát 
nemusíme. Singletrack bude sítí cyklotras propo-
jen s atraktivními místy Novoměstska, Žďárska 
i Bystřicka,“ uvedl starosta Nového Města Mi-
chal Šmarda. Celkem vznikne 16 km nových ste-
zek a 16 km bude nově vyznačeno. Trasy budou 
mít různé úrovně obtížnosti, samozřejmostí je 
jednosměrný provoz, chybět nebude singletrack 
vhodný pro vozíčkáře. Všechny trasy budou ozna-

čeny turistickým značením a budou bezplatně 
k dispozici všem návštěvníkům. Další miliony se 
podařilo získat také na nástavbu mateřské školky 
v Drobného ulici. „Tento projekt je pro nás velice 
důležitý, protože stojíme o to, abychom rodičům 
nabídli dostatek míst ve školkách. Aby  nemuseli 
svoje děti vozit jinam,“ řekl starosta. Na rekon-
strukci školky je v rozpočtu města připraveno 20 
milionů korun na předfinancování akce, začít 
stavět by se tak mohlo ještě letos. Nově budou vy-
budována tři oddělení pro 73 dětí ve věku 3-7 let. 
S tím jsou spojeny přestavby stávajících prostor 
a zařízení. V projektu se počítá také s venkovními 
úpravami, kdy bude rozšířena zahrada. „Největší 
objem prací by se měl stihnout příští rok o prázd-
ninách, kdy bude školka prázdná,“ poznamenal 
Šmarda. Stavební práce by  tak neměly výrazněji 
narušit provoz zařízení. Jakmile bude hotovo, 
přivítá školka děti z Tyršovky. „Rodiče se budou 
s „Tyršovkou“, kterou mají rádi, těžko loučit, ale 
nakonec pochopili, že přestavba zastaralého 
objektu tak, aby splňoval současné hygienické 
normy, by byla podstatně dražší, než rozšíření 

školky v Drobného ulici. Všichni samozřejmě 
úplně spokojeni nejsou, ale věřím, že se jim nová 
školka bude líbit,“ uzavřel Šmarda. Na Drobné-
ho dojde také k rozšíření parkovacích míst pro 
rodiče, kteří tam své děti přivážejí a pak zase od-
vážejí domů. Děti z Tyršovy ulice nepřijdou ani 
o svoji zahradu, na jejímž vybudování se podíleli 
i jejich rodiče, a která má být přemístěna.  -mah-

1. Projekt Nástavba a přístavba mateř-
ské školy 
Náklady: 21, 48 milionu Kč
Dotace ve výši 69,82 % z celkových ná-
kladů akce. Jde o částku 15,24 milionu 
Kč. 

2. Projekt Cyklotrasy na Novoměstsku 
Náklady: 15,51 milionu Kč
Dotace ve výši 84,53 % z celkových ná-
kladů akce. Jde o částku 13,11 milionu 
Kč. 

Konečná výše dotace bude záviset na 
skutečných nákladech projektů, které by 
měly být díky soutěži nižší.

INFOBOX

Přestavba mateřské školky v plánech. Severní pohled, měřítko 1:1100 
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Školní jídelna v novém  Názory zastupitelů na novou vyhlášku o hazardu

Výsledky ankety  
„Vadí vám cyklisté 
na chodnících?“

Kdy chcete slyšet 
hlášení městského 
rozhlasu?
Pravidelné hlášení městského rozhlasu můžete 
slyšet v pondělí, ve středu a v pátek vždy mezi 
16.00 a 16.30 hod. Informační centrum, které 
hlášení zajišťuje, dostává řadu připomínek od 
občanů, kterým tento čas nevyhovuje. Hlavním 
argumentem je skutečnost, že velké firmy jako 
Sporten či Medin končí po 14. hodině a nejvíce 
posluchačů by tedy relace měla právě mezi 14. a 
15. hodinou, kdy jdou lidé domů nebo na auto-
bus. Napište nám svůj názor – kdy chcete slyšet 
hlášení městského rozhlasu?
1. Mezi 9. a 12. hodinou
2. Mezi 14. a 15. hodinou 
3. Mezi 15. a 16. hodinou 
4. Dobu hlášení bych neměnil/a
Hlasujte na webových stránkách noviny.nmnm.
cz, z jedné IP adresy můžete hlasovat jen jednou. 
Nabízíme i možnost osobního, papírového hla-
sování v Městské knihovně. Diskutovat o tomto 
tématu můžete i na www.vas-nazor.cz    -svj-

Skokové zdražení tepla nebude. 
Připlatíme si méně

V červnovém čísle jsme otiskli anketu, prostřed-
nictvím které bylo možné se vyjádřit, zda obyva-
telům našeho města vadí cyklisté na chodnících. 
Výsledky jsou následující:
1. Cyklisté na chodnících mi za všech okolností 
vadí, jsem pro zákaz jízdy po chodnících -  90 
hlasů
2. Cyklisté na chodnících mi nevadí, pokud kolo 
vedou vedle sebe – 151 hlasů
3. Cyklisté na chodnících mi nevadí v případech, 
že vedou kolo nebo se jedná o rodiče s dětmi a 
jedou pomalu – 161 hlasů
4. Cyklisté na chodnících mi vadí, chápu však, že 
v některých místech je jízda po silnici nebezpeč-
ná - 87 hlasů
Většině hlasujících tedy nevadí, když cyklisté kolo 
vedou, nebo se jedná o rodiče s dětmi a jedou po-
malu. Mínění většiny hlasujících vyjádřil na jed-
nom anketním lístku i respondent, který napsal: 
Cyklisté na chodnících mi nevadí, když jedou po-
malu. Internetového hlasování se zúčastnilo 438 
hlasujících,  „papírového“ 51 hlasujících, celkem 
tedy 489 respondentů.                             -mah-, -svj- 

Vyhláška, kterou schválilo městské zastupi-
telstvo a která po letech řeší otázku hazardu 
v  Novém Městě, platí od 1. srpna. Zakazuje 
provozování automatů ve městě. Videolo-
terijní terminály, které získaly od Minister-
stva financí dlouhodobé povolení pro pro-
voz, musí být ukončeny do konce příštího 
roku. I tak bude od 1. srpna jejich provoz 
omezen. Hrát totiž bude možné pouze od 
21 hodin večer do 5 hodin ráno.   -mah-

Zeptali jsme se našich zastupitelů: 
Jaký je Váš názor na schválenou vyhlášku?
Jste spokojený se schváleným řešením?
Považujete schválené řešení za nejlepší možné?
Jakou variantu jste při hlasování podpořil?

Věra Buchtová (KSČM) 
1. Nová vyhláška nejvíce respektuje názor občanů Nového Města, se 
kterým souhlasím. Město se zbaví automatů a heren.
2. Přestože jsem hlasovala pro variantu uvedené obecně závazné vyhláš-
ky, která nebyla schválena, jsem spokojena. Toto řešení přinese Novému 
Městu finanční prostředky, ještě 2 roky to bude 80 % podílu na odvo-
dech z výnosu hazardu. V roce 2012 to byly 3,44 milionu korun. 
3. Podpořila jsem variantu zakonzervování míst s výherními hracími 
přístroji.

Bc. Jaroslav Lempera (ČSSD)
1. Město muselo konečně začít bojovat proti zlu. A hazard je zlo, které 
ničí rodiny a lidské životy podobně jako drogy.
2. Jsem spokojený s tím, že hazard ve městě skončí. Mrzí mne, že to ne-
bude hned, ale po mnoha letech, kdy město hazard přehlíželo, je dobře, 
že zastupitelé našli odvahu vzepřít se síle peněz a udělat správnou věc. 
Odklad řešení o sedmnáct měsíců pokládám za zbytečný.
3. Předložil jsem návrh na okamžitý zákaz a je samozřejmé, že jsem svůj 
návrh podpořil. Když nebyl schválen, hlasoval jsem pro řešení s odkla-
dem o sedmnáct měsíců.

MUDr. Jindřich Hauk (za TOP 09)
1. Bylo přijato alespoň něco, co by mělo výhledově vytěsnit výherní temi-
nály a hrací automaty z našeho města. 
2. Spokojený nejsem. Promarnili jsme po dlouhé době čekání možnost 
okamžitého zrušení těchto zařízení v našem městě.
3. Hlasoval jsem pro návrh pana Jaroslava Lempery, to znamená oka-
mžitý zákaz. Dlouhodobě si za tímto názorem stojím a nemíním ho mě-
nit. Nezávidím zisky podnikatelům. Ve své praxi dětského lékaře jsem se 
však opakovaně setkal s oběťmi gamblerství a myslím si, že děti potře-
bují naši ochranu. Obdobný názor bych očekával zejména u pedagogů a 
zdravotníků, kteří jsou členy zastupitelstva.

Mgr. Jiří Maděra (ČSSD)
1. Většina měst přistupuje k regulaci hazardu a je dobře, že Nové Město 
konečně přijalo svoji vyhlášku. Kdybychom se na nějakém řešení shodli 
už loni, nemuselo za ten rok přibýt v našem městě čtrnáct nových auto-
matů. 
2. Každé řešení má své chyby a žádné není dokonalé. Tato vyhláška za-
sahuje pouze malou část hazardního byznysu. Lidé, kteří chtějí hrát, si 
najdou jinou možnost. Město takto přijde asi o 2,5 milionu korun ve svém 
rozpočtu.
3. Podpořil jsem verzi, která zabraňovala vzniku nových heren. Šlo mi 

především o to, aby hlasování neskončilo stejným fiaskem jako loni.

JUDr. Libor Černý (za Sdružení Nový směr) 
1. Takovýto zákaz má být řešen zákonem, nikoli vyhláškou. Myslím, že 
zde vůbec nejde o regulaci hazardu, kterou stát mohl řešit sám a dávno, 
ale o připravený podvod ze strany státu a Prahy, kdy zastupitelé v domně-
ní, že bojují proti zlu, připustili a dobrovolně odhlasovali přerozdělování 
příjmů státního rozpočtu dle toho, kde je a byl vytvořen. 
2. Města se unáhlila a skočila na návnadu dřív, než si vybojovala jasná 
postavení v rámci přerozdělování a příjmů ze státního rozpočtu. 
3. První variantu považuji za korupční, v rámci které nikdo nedovedl pře-
zkoumatelným způsobem obhájit a vysvětlit, proč se na této adrese hrát 

může a u souseda ne. Druhá v podobě okamžitého zákazu hrozila soudními spory a případnou ná-
hradou škod.  Přijatá třetí varianta zase snižuje příjmy ne na toto, ale na příští volební období a hlavně 
přesouvá provoz hazardu na dobu od 21 do 5 hodin, kdy mohl být ve městě klid. Často se váží příjmy 
z automatů ke sportu, ale peníze nemají na sobě mašličky a jméno příjemce. Nepamatuji si, že by sta-
rosta či místostarosta někdy přišel a vrátil část platu, na kterém se podílí i příjmy z hazardu. Takže na 
tomto, pro veřejnost hraném divadle, byť na citlivé téma, jsem se nepodílel a hlasoval proti.

Upozornění velitele 
strážníků 
Rád bych požádal občany našeho města o spo-
lupráci při ochraně naší společné bezpečnosti. 
V případě, že si všimnete skupiny podezřelých 
osob, které oslovují starší spoluobčany nebo děti, 
kontaktujte neprodleně Městskou policii na čísle 
602 555 156 nebo Policii ČR na čísle 158. Stejně 
tak postupujte v případě, pokud vám neznámí 
lidé budou doma či na ulici nabízet nevyžádané 
služby a výrobky. Neprodleně volejte 602 555 
156 nebo 158. Vyrozumění policie je bezplatné. 
Nikdo po Vás nebude požadovat poplatek ani 
v případě, že vaše oznámení nepovede k dopa-
dení pachatele. Mnozí občané se totiž mylně 
domnívají, že výjezd musí uhradit.  Jiří Hradil

V polovině srpna se začne zateplovat budova 
školní jídelny ZŠ Leandra Čecha. Město tímto 
pokračuje v  rekonstrukci svých školských zaří-
zení. Termín zahájení prací bude mít částečný 
dopad na provoz. Načasování vyplývá z průbě-
hu  dotačního řízení a veřejné soutěže, díky kte-
rým se městu podaří během nákladné stavební 
akce ušetřit. Termíny, ve kterých byl dotační titul 
vyhlášen, a doba potřebná na přípravu akce, ne-
umožnily načasování prací na prázdniny, což by 

bylo nejlepší. Do prázdnin se stihnou zateplit me-
zistropní prostory, které budou z hlediska příprav 
nejnáročnější. Následovat bude výměna výplní 
otvorů, která bude technicky nejsložitější a bude 
mít dopad na chod jídelny. „Budeme se snažit o 
maximální urychlení,“ poznamenává místosta-
rosta Nového Města Pavel Štorek. Následovat 
bude zateplení obvodových stěn. Stavba by měla 
být ukončena nejpozději v druhé polovině října. 

-mah-

Hned několik jednání absolvovali představite-
lé města s jednateli společnosti Novoměstská 
teplárenská. Společnost prosazovala zdražení 
o 10 %, město na tento návrh nehodlalo při-
stoupit a předložený návrh odmítlo podepsat. 
Výsledkem složitých jednání je nakonec navý-
šení ceny tepla, ale jen o 5 %. „Nechtěli jsme 
přistoupit na návrh, který by byl pro naše ob-
čany nevýhodný,“ říká novoměstský starosta 
Michal Šmarda. Nově budou lidé platit 455 

Kč/GJ bez DPH (523 Kč/GJ s DPH). Město již 
uzavřelo novou smlouvu na odběr tepla. Týká se 
dodávek tepla do objektů v  jeho majetku, tedy 
i do bytových domů. Lidé, kteří bydlí v bytech, si 
za teplo ročně připlatí přibližně o 500 Kč méně 
a v rodinném domě přibližně o 650 Kč méně, 
než navrhovala teplárenská společnost. Ke zdra-
žení dochází kvůli ceně zemního plynu, která 
během čtyř let poskočila. Cena tepla se v Novém 
Městě naposledy měnila v roce 2009.  -mah-

Nová čtenářská anketa

Letní pohoda. Na začátku prázdnin byl na 
novoměstském Koupališti otevřen nový bufet. 
Využívají jej jak návštěvníci Koupaliště, tak 
cyklisté, kteří projíždějí kolem. Zakoupit je tu 

možno základní občerstvení z obvyklého sorti-
mentu pro výletníky. Bufet má otevřeno podle 
počasí. Pokud se počasí vydaří, je bufet ote-
vřen od 10.00 do 18.00 hodin. „Otevírací doba 

může být upravena podle zájmu veřejnosti,“ 
řekl jednatel společnosti TS služby František 
Laštovička. Společnost TS služby se stala 
provozovatelem stánku s občerstvením.  -mah-

Dotace na úpravu lyžařských tratí 
Mikroregion Novoměstsko si zažádal o dotaci na 
úpravu lyžařských tratí z Fondu Vysočina. V  pří-
padě, že se svojí žádostí uspěje, půjdou získané 
peníze nejen do běžné údržby samotných tratí, ale 
také do potřebných větších oprav. V dezolátním 
stavu jsou přejezdové mostky pro rolbu na Třech 

Studních a na Kuklíku. Grant předpokládá jejich 
opravu. Prostředky budou dále použity na údržbu 
směrníků, doplnění informačních tabulek a jejich 
lepší ukotvení. S více než polovinou peněz se počí-
tá na vlastní najíždění jednotlivých lyžařských tratí 
v zimním období. V rámci grantu bylo požádáno 

o maximální výši dotace. To znamená 200  tisíc 
korun při padesátiprocentní spoluúčasti žadatele. 
Celkem by tedy šlo o 400 tisíc korun. Zimní sezóna 
však může spolknout další peníze. Pokud se zima 
vydaří, počítá Mikroregion Novoměstsko s  navý-
šením rozpočtu o dalších 150 tisíc korun.   -mah-

Obnova rybniční soustavy Michovy 
Během letošní zimy budou zahájeny práce na 
obnově rybniční soustavy Michovy. To znamená, 
že budou odbahněny a opraveny rybníky Trnka, 
Křivka a Němec. Rybníky se tak odlehčí, k tomu 
budou zpevněny jejich hráze. Mimoto bude 
revitalizován v  současnosti zatrubněný a tedy 
skrytý potok Zátoka. Jde o potok, který teče 
pod touto rybniční soustavou a který veřejnost 

nevidí. To se však změní. V rámci stavební akce 
by měl vzniknout otevřený tok, který bude me-
androvat mezi nově vytvořenými tůněmi. Díky 
popsaným pracím vznikne rybniční soustava, 
která bude jednak ozdobou krajiny, ale bude 
také plnit funkci ekologickou a nadále bude 
sloužit k  chovu ryb. Veškeré zásahy jsou pod-
porovány ze strany CHKO Žďárské vrchy. Vše 

je naplánováno tak, aby práce měly minimální 
dopad na přírodu. Příklad? Úpravy rybníků se 
uskuteční po etapách, aby vždy v části této lo-
kality byla zachována vodní plocha pro přežití 
živočichů. Celá stavba by měla být dokonče-
na v srpnu roku 2015. Akce bude podpořena 
dotací ze Státního fondu životního prostředí. 

-mah-
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Horácké muzeum má „Strašidelné podzemí”

Prodej domu č. p. 119 na náměstí 

Nové Město těží ze Svazku vodovodů a kanalizací
Pokud sledujete internetové stránky Horácké-
ho muzea a Informačního centra, určitě jste si 
všimli, že v červnu a červenci se sem začaly stě-
hovat strašidelné bytosti. Jako první přijel hej-
kal. Za pár dní skřítci z Ochozy. Ti si s sebou 
přinesli i hříbky a muchomůrky. A do třetice se 
v chodbě muzea objevily víly z louky Pernovky. 
Protože v červenci se ještě dodělávalo technic-
ké zázemí ve sklepení budovy, musela strašidla 
vzít zavděk kanceláří a schodištěm. Nyní už jsou 
v novém domově, kromě zmiňovaných pohád-
kových bytostí také čerti a krásná paní Eliška.
Pokud se vám toto vydání Novoměstska do-
stává do rukou před 1. srpnem, srdečně vás 
zveme na slavnostní otevření. Uskuteční se 1. 
srpna v 15.00 hodin odpoledne. U vchodu vás 
přivítají skřítci, děti se mohou těšit na soutěž 
o sladké ceny a vstup je v den otevření zdarma.

Pro ty, kteří najdou zpravodaj Novoměstsko 
ve schránkách později, platí pozvánka samo-
zřejmě také, a to v kterýkoliv den od 9 do 17 
hodin. A co vás  v podzemí muzea čeká? Pět 
zastavení inspirovaných místními pověstmi. 
Nejdříve se ocitnete v lese Ochoza, poté se 
dozvíte, jak ohnivý sud potrestal nepoctivé-
ho sládka. Ti odvážnější se pak mohou vydat 
hlouběji do podzemí, kde na ně čeká smut-
ná paní Eliška z hradu Skály. Víte, že prsten, 
který ztratila, se opravdu našel – po více jak 
šesti stech letech? A chybět nebudou ani čer-
ti z loveckého zámečku Karlštejn, ukrytého v 
lesích mezi Křižánkami a Svratkou. Nechybí 
speciální světelné a zvukové efekty. Muzeum s 
Informačním centrem a tedy i Strašidelné pod-
zemí je otevřeno každý den, o prázdninách od 
9 do 17 hodin, v dalších měsících do 16 hodin. 

Dobře si nakupte
a pobavte se
V srpnu můžete na Vratislavově náměstí v No-
vém Městě navštívit farmářské trhy hned třikrát 

- 3. 8, 17. 8. a 31. 8. 2013, vždy od 8 do 12 hodin. 
Čeká na vás bohatá nabídka masných a mléčných 
výrobků, pečiva, vajec, čerstvých ryb, medu a me-
dových produktů, koření, ovoce, zeleniny, byli-
nek a dalších produktů převážně z Novoměstska. 

Součástí trhů jsou workshopy v Horáckém 
muzeu – vždy od 9 do 12 hodin.

3. 8. Pavel Bureš - pletení košů z vrbového proutí
17. 8. Marie Blažková - pletení z kukuřičného 
šustí 
31. 8. Zdeněk Bukáček – malování soustruže-
ných miminek                                                           - svj-

Další zpravodaj
Zářijové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku ve čtvrtek 15. srpna 2013. Do dis-
tribuce se dostane nejpozději v pondělí 2. září. Své 
příspěvky a inzerci (placení soukromé řádkové 
inzerce viz tato strana výše) posílejte na interneto-
vou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete 
nechat v kanceláři kulturního domu, Informačním 

centru na Vratislavově náměstí nebo v městské 
knihovně. Textové příspěvky prosíme ne delší jak 
20 řádků v textovém editoru velikosti písma 12. 
Redakce si také vyhrazuje právo nezveřejnit ne-
vyžádané příspěvky. Zaslané fotografie nevrací-
me. Pokud jsou texty kráceny, jejich plné znění 
najdete na webových stránkách Novoměstska. 

Muzeem to nekončí, aneb skřítky 
potkáte i na nádvoří DPS
Novoměstské sociální služby děkují žákům a 
učitelům II. ZŠ za úspěšnou spolupráci v uply-
nulém školním roce 2012/2013. V  rámci této 
spolupráce probíhala různorodá tvoření. Při 
posledním setkání jsme společnými silami 
vytvořili novoměstské skřítky, kteří se zabyd-
leli na našem nádvoří. Při našem společném 
setkávání jsme byli také obdarováni krásným 
kulturním programem, který si pro nás žáci 
připravili. Všechna tato setkání byla přínosem 
pro obě zúčastněné strany a doufáme, že v této 
spolupráci budeme i nadále pokračovat.  Přijď-
te se podívat na naše skřítky.  Při troše štěstí 
na vás vykoukne „Lisťák, Štístko, Srdík nebo 

Jiskřík. Možná budete mít štěstí i na Vodní-
ka.                     Za NSS Petra Válková, DiS.    

9. 7. - nahrávání hlasů strašidel a průvodního 
textu ve škrdlovickém studiu AB RECORDS. 
Starosta Michal Šmarda propůjčil hlas vypravěči.

8. 7. - po dokončení elektrikářských prací a na-
instalování elektronického požárního systému 
začíná stěhování kamenů a pařezů do sklepení.

8. 7. - prvním obyvatelem Strašidelného podze-
mí se stává jeden z čertů. Celkem budou tři.

8. 7. - v expozici se zabydleli spolu s hejkalem a 
vílami také hodní skřítci. Návštěvníci podzemí 
je potkají na druhém zastavení v lese Ochoza.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je svaz-
kem obcí založených na rozvoji vodovodů a 
kanalizací obcí na Žďársku. Jednotlivé svazky 
pak prostřednictvím své SVKMO vlastní vo-
dárenskou společnost, která vody a kanaliza-
ce provozuje. V  našem regionu proto nedošlo 
k privatizaci vodárenské soustavy zahraničním 

investorem tak, jak je tomu v některých jiných 
krajích. Obce a města právě prostřednictvím 
svazku přímo ovlivňují nejen cenu, ale i kvali-
tu vody a veškeré infrastruktury s  tím spojené. 
Na vodohospodářské stavby poskytnul svazek 
za období 2008 – 2012 částku přesahující 24 
milionů korun. Bez svazku by nebylo možné 

realizovat ani projekt Dyje II., který zahrnoval 
vybudování kanalizace ve městě a místních 
částech Maršovice a Pohledec v  celkové hod-
notě 75 milionů korun. K tomu je třeba přičíst 
každoroční částky na opravy a údržbu majet-
ku města. Za posledních pět let šlo do oprav 
a údržby více než 26 milionů korun.  -mah-

Nová parkovací 
místa u Kostelíčka 
Okolí katolického hřbitova se v  letošním létě 
výrazně změní. Bude tu zbourána tzv. ubytovna 
Subterra, která znepříjemňovala dětem pobyt 
ve škole a pozůstalým chvíle trávené na hřbito-
vě. Zároveň budou před hřbitovem vybudována 
nová parkovací místa,  zejména  pro potřebu 
lidí z  přilehlých bytových domů. Starosta přislí-
bil, že veškeré stavební práce budou dokončeny 
nejpozději do začátku pouti. Zatím však práce 
stále probíhají a nezdá se, že by se chýlily ke 
konci. Podaří se tentokrát slib dodržet? -mah- 

Město vyhlašuje záměr prodeje domu č. p. 119 
na Vratislavově náměstí v Novém Městě na 
Moravě, včetně všech součástí a příslušenství (t. 
č. lékárna U Salvátora). Výše minimální kupní 
ceny je stanovena na 7 mil. Kč. Prodej nabízené 
nemovitosti bude proveden veřejným výběro-
vým řízením „na určení pořadí“ z řad zájemců 
o koupi. To končí podáním nejvyšší nabídky. 
Veřejné výběrové řízení „na určení pořadí“ se 
bude konat v č. p. 97 (naproti MěÚ - bývalé IC) 
na Vratislavově náměstí v Novém Městě dne 

9. 9. 2013 v 16:00 hodin. Výběrového řízení se 
mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí 
nejpozději do 9. 9. 2013 do 11:00 hodin jistinu 
ve výši 50 tis. Kč. Složená jistina se u vítězného 
zájemce započítává do kupní ceny, ostatním se 
vrací. Doplňující informace podá a prohlídku 
domu zprostředkuje Ing. Radek Fila (tel. 723 
190 997). Bližší informace se zájemci dozvědí 
také na úřední desce Městského úřadu a na in-
ternetových stránkách města. Případný prodej 
musí být schválen zastupitelstvem města.   -mah-

Výsledek šetření. Vstřícný Městský úřad 
Naše město je již od roku 2011 zapojeno do 
projektu „Zvyšování kvality, efektivity, vý-
konnosti a transparentnosti klíčových proce-
sů a služeb Městského úřadu Nové Město na 
Moravě“. Po celou dobu projektu je prováděn 
průzkum Mystery Client a průzkum spokoje-
nosti klientů. Cílem metody Mystery Client je 
skrytou formou, to znamená bez odhalení pra-
vé identity, vyhodnotit jednání a přístup vybra-

ných zaměstnanců ke klientům. Je sledováno 
přivítání klienta, vystupování, zájem o klien-
ta, vstřícnost, rozsah a uspokojení odpovědí 
nebo řešení problému, rozloučení s  klientem, 
celkový dojem. V  dubnovém čísle Novoměst-
ska jsme informovali o výsledcích v  šetření 
spokojenosti klientů odcházejících z  budovy 
MěÚ ve druhém pololetí roku 2012. Nyní před-
kládáme další výsledky, a to za první pololetí 

letošního roku. Průzkum od roku 2011 uka-
zuje neustále se zlepšující výsledky. V závěru 
zprávy je konstatováno: „Pokud Městský úřad 
Nové Město na Moravě  porovnáváme s jinými, 
jedná se o srovnání s  nejlepšími. Nejlepšími 
v  tom slova smyslu, že si uvědomují význam 
zpětné vazby, mají „odvahu“ zpětnou vazbu 
přijmout a vyjadřují závazek s výsledky praco-
vat a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.“ 

Výsledky týkající se cíleného pozorování prove-
deného v rámci osobního Mystery Client a dopo-
ručení týkající se aspektů spojených s prostředím 
a atmosférou MěÚ:
Tyto oblasti jsou hodnoceny na škále 1 až 5:
1 - vynikající profesionální postup
2 - velmi dobrý - standardní postup bez zásad-
ních chyb
3 - projevuje se několik drobnějších chyb
4 - jedna hrubá nebo několik větších chyb
5 - vůbec nevyhovuje požadavkům - zásadní chyby
Dotazníkový průzkum mezi klienty byl zaměřen 
na vyhodnocení poskytovaných služeb
městského úřadu v závislosti na těchto základ-
ních znacích služby:
vzdálenost a způsob dopravy, identifikace typu 
vyřizované záležitosti (cíle návštěvy),
identifikace odboru, na kterém jednání probíhalo,
hodnocení orientačního systému v budovách,
hodnocení prostředí úřadu – celkový vzhled, pří-
jemné prostředí, včetně chodeb, podmínky pro 
návštěvníky (místa k sezení apod.), jednání a vy-
stupování zaměstnanců – vstřícnost, čekací doba, 
pracovní doba úřadu.

Hodnocení bylo prováděno následující hodno-
tící škálou:
1. spokojen(a)
2. spíše spokojen(a)
3. ani spokojen(a), ani nespokojen(a)
4. spíše nespokojen(a)
5. N – nehodnotím                                       -luk-, -han-

Další výsledky jednotlivých šetření jsou zveřejněny na webových stránkách města pod 
odkazem Projekty města – Zvyšování kvality, efektivity a výkonnosti.

Mystery client - úroveň jednání dle vybraných kategorií 
(počet kontaktů: 58)

Jak jste spokojen(a) s - (počet dotazníků: 122)
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Nemohu splácet své dluhy, co dělat?

Přátelství Základní školy Slavkovice a německé školy 
Schwabelweis

V Jiříkovicích se slavilo

Když fotbal, tak hasičský! 

Mnozí z  vás mají lan než jednoho věřitele a si-
tuace se může změnit natolik, že nejste schopni 
splácet veškeré své závazky. Je nutné vědět, že 
pokud se dostanete do prodlení se splácením, 
jste to vy, kdo porušuje smluvní podmínky. Věři-
tel není povinen s vámi vyjednávat, popř. uznat 
vaše důvody neschopnosti splácet. Co tedy dělat? 
Vypracujte si seznam věřitelů a u každého vepište 
aktuální výši dluhu. Zjistěte si, v jaké fázi dluhy 
jsou, tzn. pokud jste se dostali do prodlení, je 
třeba zjistit, jestli byl dluh postoupen vymahač-
ské společnosti, či nikoliv. Vypracujte si seznam 
svých příjmů a výdajů. Zde zjistíte, kam peníze 
pravidelně „mizí“. Tento seznam si zpětně pro-

studujte a zjistěte, které výdaje můžete postrádat 
či snížit. Zamyslete se nad všemi věcmi, které 
kupujete. Opravdu jsou nutné? Pokud máte pou-
ze nutné výdaje, další možností je zvýšit si svůj 
příjem. Až budete mít takto vypracovaný pře-
hled, vydejte se za svým věřitelem a předložte mu 
přehled, jak budete dál moci splácet své závazky. 
Je dobré, aby všechny závazky byly hrazeny rov-
noměrně. Nikdy se nenechte věřitelem donutit 
k tomu, abyste přistoupili na dohodu, podle které 
budete splácet natolik nepřiměřeně vysoké splát-
ky, že toho s největší pravděpodobností nebude 
schopni. Pokud vaši žádost o snížení splátek vě-
řitel zamítne, i tak posílejte menší splátku. Tím 

si snižujete dlužnou částku a věřitel třeba změní 
názor, pokud uvidí, že to myslíte vážně. Ke všem 
platbám mějte potvrzení, od všech dopisů kopie, 
od všech telefonních hovorů záznam (popř. jmé-
no pracovníka, se kterým jste vyjednávali). V této 
situaci je velice důležité zachovat si chladnou 
mysl, nezmatkovat a rozhodně si nepůjčovat 
další peníze. Vyrážet klín klínem ještě nikoho 
nezachránilo. Pokud to uděláte, odsouváte svou 
platební neschopnost do budoucna. Neignorujte 
dopisy od věřitelů, vyzvedávejte si poštu a nesli-
bujte nic, co nemůžete splnit. V  dalším čísle se 
zaměříme na dluhy vzniklé za trvání manželství.

-ska-

Lidem chybí dostupné bydlení a práce. 
Drogy za problém nepovažují

Letos v červnu jsme zakončili výletem do Schwa-
belweisu a Regensburgu dvouletý projekt Come-
nius, v  rámci kterého bylo uspořádáno několik 
akcí mezi naší školou a podobnou školou ve 
Schwabelweisu. V  loňském roce proběhla tří-
denní návštěva německých školáků, jejich rodičů 
a učitelů u nás. Poprvé jsme se mohli setkat „tváří 
v tvář“ s dětmi i učiteli, se kterými jsme do té doby 
komunikovali jen přes Skype a e-maily. Také naše 
učitelky měly možnost ve Schwabelweisu poznat 
školu, způsob a organizaci výuky a hlavně děti. 
Dva dny si zkusily, jaké to je vyučovat žáky, kteří 

nemluví česky. Na výuku se dlouho připravovaly 
už doma, nachystaly spoustu materiálů, výrob-
ků, karet, obrázků, naučily se  německá slovíčka. 
Nutno říci, že svému řemeslu neudělaly ostudu. 
V květnu pro změnu naši žáci mohli sledovat prá-
ci německých učitelů na naší škole. Dověděli se 
o městě Regensburg, kam se zanedlouho mají 
jet podívat, společně si zahráli pexeso a kvar-
teto vyrobené německými žáky. Také jsme ně-
meckým přátelům předvedli, jak probíhá výuka 
v našich třídách. Pro žáky naší školy vše vyvrcho-
lilo dlouho plánovaným zájezdem do Německa. 

Děti si mohly prohlédnout Walhallu – krásnou 
stavbu nad Dunajem, kterou dal postavit král 
Ludvík I. Bavorský ve stylu římských památek. 
Navštívily klášter Weltenburg, pluly vyhlídko-
vou lodí po Dunaji, zúčastnily se festivalu naší 
partnerské školy ve Schwabelweisu a nechyběla 
ani dlouho očekávaná prohlídka Regensburgu.  
Myslím, že můžeme říci, že projekt Comenius 
splnil svůj účel více než dobře. O tom, co děti 
v Německu zažily a viděly, si můžete podrobněji 
přečíst na webových stránkách Novoměstska.

Za děti, rodiče a učitele Jana Láchová

Všichni ti, kteří ještě nikdy neviděli utkání v  ha-
sičském fotbale, přicházejí o jedinečný sportovní 
zážitek. Tato hra se klasickému fotbalu podobá 
jen minimálně. Má svá vlastní pravidla a nejen 
všichni hráči, ale také rozhodčí a diváci stojící 
či sedící blízko hrací plochy jsou po každém zá-
pase dokonale mokří. Toto netradiční sportovní 
klání můžete spatřit pouze na třech místech 
v České  republice. V  Mostě, ve Svratce a v  Po-
hledci. V  posledně jmenované obci se hasičský 
fotbal hrál poprvé v červnu v roce 2009. „Hraje 
se u nás už poněkolikáté. My jsme to převzali 
ze Svratky, tam začali hrát hasičský fotbal před 
námi,“ vysvětluje velitel družstva pohledecké-
ho SDH Petr Libra a dodává: „O hru je čím dál 
větší zájem, letos máme přihlášených patnáct 
hasičských týmů z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Máme tu i jedno družstvo žen, jsou to hasičky ze 
Slavkovic. Ty se účastní každý rok. “Pravidla hry 
nejsou nikterak složitá. Každý soutěžní tým má 
šest hráčů. Vodní nádrž, která je v tomto případě 
hřištěm, má vymezenou hrací plochu a na dvou 
protilehlých stranách je vyznačena branková 
čára. Samotný brankář není pro fotbal v podání 
hasičů vůbec potřeba. Je tu však ještě další čára 

(přibližně metr od brankové), která hráčům 
striktně vymezuje jejich území. Ta by se neměla 
přešlápnout. Soupeři se postaví na svou stranu 
hřiště, popadnou proudnice a může se začít. Roz-
hodčí vhodí balón do středu hrací plochy a hráči 
se pomocí vody stříkající z hadic snaží dostat míč 
za brankovou čáru soupeře. „Komu se to povede, 
dal gól. Výsledky jsou jako ve fotbale. Kdo dá víc 
gólů, vyhrává,“ doplňuje Petr Libra. Nezbytné 
při této hře jsou ochranné pomůcky, jako jsou 
helmy či brýle. A kupodivu také koberce, který-

mi je pokryta ta část hrací plochy, na níž se hráči 
pohybují. Vodou nasáklé textilie nejsou rozhodně 
tak kluzké jako jiné části hracího hřiště – vodní 
nádrže. Díky nim se předejde mnoha pádům 
a úrazům. „Každého sem zveme, je to velká sran-
da. Je to úplně něco jiného než hasičská soutěž. 
Účast je dobrovolná, všechny sbory se mohou 
přihlásit. Je to prostě takový srandamač,“ zve 
případné budoucí hrací týmy velitel družstva 
pohledeckého SDH. To ale až zase příště, pro-
tože pro letošek mají v Pohledci odehráno.  -hzk-

Setkání občanů a sto let trvání jiříkovického 
sboru dobrovolných hasičů – to už je pádný 
důvod k  oslavám. Jakkoli jsou Jiříkovice malé, 
předposlední červnový víkend tu bylo lidí více 
než dost. Své kolegy hasiče přijely do Jiříkovic 
samozřejmě podpořit okolní sbory. Tato nepsa-
ná povinnost ale rozhodně nebyla nepříjemná, 
právě naopak. Místní se předháněli v  pohos-
tinnosti, připraveno bylo nejen jídlo a pití, ale 
také vystoupení novoměstských mažoretek, 
koncert dechové hudby Veseláci, ukázka výcvi-
ku mladých hasičů a nakonec, jako třešnička 
na dortu, také večerní zábava se skupinou Sý-
korky. Jiříkovická oslava ale nebyla jen samá 
zábava. Průvod hasičů při průchodu obcí uctil 
také památku obětí první a druhé světové vál-
ky. A nechyběly ani slavnostní projevy. Staros-

ta jiříkovických hasičů Jiří Jurman v tom svém 
připomenul nejen historii sboru a obce, ale 
také tři největší jiříkovické tragédie. Ta první 
se odehrála 8. října 1843 a dodnes ji připomí-
ná rčení „vyrychtovat (něco nebo někoho) jako 
vítr Jiříkovice“. V onen den se totiž navečer ze 
směru od Lhotky přihnala silná bouře dopro-
vázená nebezpečnou větrnou smrští. Následky 
jejich řádění byly pro Jiříkovice doslova tragic-
ké. Za své vzalo celkem osmnáct stavení. Části 
šatstva a vybavení z postižených domů prý vítr 
zanesl až na kunštátské panství. Nejvíce posti-
žena byla horní polovina obce. Druhá největší 
jiříkovická tragédie postihla obec o necelých 
sto let později, konkrétně 24. května 1931. Zno-
vu zaútočil živel, tentokrát oheň. Na svatého 
Jiří vypukl ve čtvrt na jedenáct večer největší 

požár v dějinách Jiříkovic, a to v domku čp. 7 
u Marie Bukáčkové. Tehdy zde shořelo celkem 
pět domů (čp. 6, 7, 25, 30 a 35). Hasičům se 
podařilo uchránit alespoň okolní přiléhající 
budovy. Třetí a poslední jiříkovická tragédie 
se odehrála téměř na samém konci druhé svě-
tové války. 9. ledna 1945 byli za přechovávání 
partyzánů gestapem zatčeni zdejší občané Jan 
Král a jeho tři synové - Jaroslav, Jan a František. 
Po nelidském výslechu byli odvezeni do vězení 
v Jihlavě a poté transportováni 8. dubna 1945 do 
koncentračního tábora Mauthausen v Horních 
Rakousích. Odtud se žádný z nich už nikdy ne-
vrátil. Dějiny obce ale nebyly vždy jen tragické, 
i tady, v  Jiříkovicích, měli a mají lidé mnohem 
častěji blíže k  úsměvu než k  slzám, což doká-
zali i při letošních velkolepých oslavách.   -hzk-

V první polovině roku se na Novoměstsku uskuteč-
nil průzkum – tzv. komunitní plánování. Mapoval 
potřeby lidí využívajících sociální služby: pečova-
telskou službu, sociální odbor MěÚ, občanské 
poradny, úřad práce, charitu apod. Na výsledky 
jsme se zeptali jeho koordinátora Josefa Brůny.

Sledujete potřeby tří skupin – rodin s dětmi, 
osob v nepříznivé životní situaci a seniorů. 
Které služby jim chybí?
U rodin s dětmi to je možnost hlídání dětí v do-
mácnosti, u seniorů rozšíření služby chráněného 
bydlení. U osob v nepříznivé situaci hledání prá-
ce spojené s bydlením. 
Mají lidé přehled, kam se mohou obrátit v pří-
padě, že se dostanou do nesnází?
Občas je to problém, proto bude vydán katalog 
poskytovaných služeb. Bude je cíleně navádět na 
požadovanou službu, najdou tam základní infor-
mace, kontakty.
Kdo katalog vydá a zaplatí?
Na jeho vydání budeme hledat sponzory. A proto-
že komunitní plán se stává po schválení zastupi-
telstvem města  závazným dokumentem pro roz-
voj sociálních služeb, tak ho bude vydávat město.
Podle výzkumu nejsou žádány informace o 
drogových a jiných závislostech, což je zvláštní, 
protože tyto problémy se bohužel týkají i No-
vého Města. 

Ano, užívání drog v našem regionu je sice podle 
respondentů velký problem, myslí si jich to téměř 
polovina, ale informace nepožadují. My si to vy-
světlujeme věkovým složením respondentů, kteří 
na tuto otázku odpověděli. K názoru, že drogy 
a závislosti představují problém, se totiž přiklá-
ní věková skupina 30 a více let, což jsou rodiče. 
Kdežto ti, kterých se to nejvíce týká,  lidé mezi 10 

-18 lety, drogy za problém nepovažují. 
Které návykové látky respondenti uvedli?
Za nejvíce rizikové a za regionální problém po-
važuje užívání měkkých drog (marihuany) 27 
respondentů a užívání legálních drog (cigaret a 
alkoholu) 31 respondentů. Většinou uvádějí více 
možností najednou. Jako problém jsou uváděny 
rovněž tvrdé drogy jako heroin a pervitin či drogy 
čichací – toluen. Respondenti se domnívají, že 
ke zlepšení situace může pomoci aktivní využití 
volného času mládeže. Uvedlo to 26 respondentů.
Vraťme se zpátky ke službám. Která služba je 

v Novém Městě nejvíce využívána a co naopak 
lidem chybí?
Nejvíce asi nízkoprahový klub Ezop a sportov-
ní kroužky. A chybějící služba – lidé uvádějí, že 
jim chybí veřejná sportoviště, což není tak úpl-
ně pravda. K dispozici je stadion, jen je potřeba 
upravit dobu, kdy by ho veřejnost mohla využívat, 
a dostat tuto informaci do povědomí lidí. Uzavře-
ný rozhodně není, jak může vidět každý, kdo jde 
kolem. Ovšem co opravdu chybí, to je cenově do-
stupné bydlení a sociální dílna pro nezaměstnané. 
Co respondenty omezuje při výběru služby?
Nejvíce pravděpodobně finanční stránka a do-
pravní problémy. 
Komunitní plán schválený zastupitelstvem je 
zároveň i podkladem pro přiznání dotací a gran-
tů – prostředků, ze kterých mohou být financo-
vány sociální a veřejné služby. Ten letošní bude 
po schválení platit od roku 2014 do roku 2018. 

Graf týkající se chybějících služeb, vytvořený 
na základě analýzy komunitních služeb
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Bike sraz na Vysočině podesáté

Novoměstští hasiči umějí! Druzí na MČR

Nova Civitas a ukázkové zakončení 
florbalové sezóny 2012/13

Vrchovina v poháru neuspěla. Nad její síly byl Pelhřimov 

Celostátní finále škol. Třetí místo patří ZŠ Leandra Čecha

Bike sraz na Vysočině se letos uskutečnil od 19. 
do 21. července na tratích okolo Nového Města.  
Jubilejní desátý ročník jediné akce svého druhu 
v  republice byl provázán s německou značkou 
Haibike, jejíž kola bylo možné otestovat. Stej-
ně jako v  uplynulých letech byl sraz především 
o setkání a ježdění na horských kolech v ma-
lebném prostředí Vysočiny, kdy během víkendu 
projeli účastníci velkou část zdejších terénů. Na 
každý den byly naplánovány vyjížďky s různou 
délkou a obtížností. Kdo chtěl řádně otestovat 
své schopnosti, byla pro něj připravena trať 
o délce 80 kilometrů, která takřka celá vedla te-
rénem. Právě díky tomu, že se nejednalo o závod, 

mohli si zájemci vychutnat zdejší terén naplno. 
Na sobotní večer bylo připraveno tradiční pose-
zení s promítáním fotek a videí, občerstvením, 
bohatou tombolou a večerním bowlingovým 
turnajem. Bližší informace o průběhu desáté-
ho ročníku se zájemci dozví na webu: http://
bikesraz.turbosnekteam.com. -plv-,-mah-

Výborného úspěchu dosáhli žáci místní ZŠ Le-
andra Čecha. Na celostátním finále v  atletice 
školních družstev, které se v červnu konalo v Pra-
ze, vybojovali třetí místo. Sportovního klání se 
přitom zúčastnilo 42 škol a přes 400 dětí z celé 
ČR. Naši žáci odjížděli do Prahy jakožto vítězové 
krajského přeboru. Do hlavního města však při-
cestovali s velkým respektem a s přáním umístit 
se do desátého místa. Děti z Vysočiny však bojo-
valy tak urputně, že skončily na skvělém třetím 
místě! První skončila ZŠ z  Kolína, druhá byla 
ZŠ Jilemnice. Třetí místo je prozatím největším 

úspěchem dětí z  1. stupně v  soutěži, která trvá 
15 let. Nejlepší výkony podaly Veronika Střeš-
ňáková a Kája Špinarová, které svorně vybojo-
valy druhá místa ve svých disciplínách. Další 
skvělé výsledky podali Sára Zámečníková, Lin-
da Šťouračová, Bára Janíčková, Jan Hájek, Ta-
deáš Dobrovolný, Petr Freiwald, Filip Konečný 
a Franta Hrouda. Velkou gratulaci a poděkování 
si zaslouží také všichni trenéři Školního sportov-
ního klubu, kteří se o děti starají. Jsou jimi Ilona 
Špinarová, Iva Fousková, Lenka Novotná, Lucie 
Chodilová, Petr Koubek a Vlasta Holubová.      -mah-

Na konci školního roku žil novoměstský Orel 
oslavami Nového Města a zakončením sezóny. 
V sobotu 9. června se mohli všichni členové 
florbalového oddílu a jejich příbuzní bavit na 
orelském pozemku. Pro děti všeho věku byla 
připravena různorodá zábava. Kdo měl žízeň 
nebo hlad, také si přišel na své. Rodiče se 
mohli blíže seznámit s výsledky svých ratoles-
tí. Na řadu přišlo také rozdávání cen. Na tuto 
událost si našlo cestu kolem sta návštěvníků, 
což nás velmi potěšilo. Tímto děkujeme za 
podporu! Abychom prezentovali naši činnost 

a zároveň udělali radost dětem, které nejsou 
našimi členy, zúčastnili jsme se v sobotu 22. 
června oslav našeho města. Děti a rodiče moh-
li v našem stánku soutěžit ve střelbě na bránu. 
Dokonce si mohli změřit rychlost své střely! 
Povolená rychlost byla překročena, ale stráž-
níci naštěstí nezasáhli. K vidění byly i získané 
poháry a výsledky našich týmů. Zájem a ra-
dost dětí jsou závazkem pro další naši činnost. 
Zároveň děkuji těm, kteří oslavy organizují. 
Všem přeji krásné léto a v září se opět uvidí-
me na tréninku! Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Obrovského úspěchu dosáhli novoměstští ha-
siči. Na druhém Mistrovství České republiky 
sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí ve 
vyprošťování zraněných osob z havarovaných 
vozidel skončili na druhém místě. Jejich výko-
nům při simulovaném zásahu se tak jen těžko 
hledali konkurenti. Tomuto úspěchu přitom 
předcházelo čtvrté místo z obdobné soutěže v 
Milevsku. Znamená to jediné. Naši hasiči se 
závod od závodu zlepšují a mohou pomýšlet 
na nejvyšší příčky. Zaslouženě! „Trénujeme 
při pravidelném výcviku v hasičské zbrojnici,“ 

vysvětluje velitel sboru Roman Dobrovolný. 
Úkolem čtyřčlenných týmů bylo během mi-
strovského závodu do 15 minut bezpečně a 
efektivně vyprostit zraněnou osobu z havaro-
vaného auta a poskytnout první předlékařskou 
pomoc. Aby to nebylo zdánlivě jednoduché, 
každá nafingovaná nehoda měla svůj scénář. 

„Nás tým si musel poradit s dopravní nehodou 
osobního auta s vlečkou. Pro zpestření zde 
byl agresivní řidič, který nás ohrožoval střel-
nou zbraní,“ popisuje Dobrovolný. Zásah a 
vyproštění zraněných osob hodnotí rozhodčí 

v oblasti taktiky, techniky provedení zásahu 
prací a první předlékařské pomoci. „Soutěž 
nám dala mnoho zkušeností a poznatků jak 
řešit problémy, které nastanou při dopravní 
nehodě. Při této soutěži se drobná zaváhání 
dají tolerovat, to nás ale stojí cenné body. Při 
skutečné dopravní nehodě se nic neodpou-
ští, zde jde už o životy našich spoluobčanů,“ 
dodává Dobrovolný.  Velitelem „stříbrného" 
týmu byl Dušan Holý, zdravotníkem Martin 
Samek, o techniku vyprošťování se starali 
Pavel Hubl a Roman Dobrovolný.     -mah-

Premiéru na lavičce Vrchoviny si trenér Marek 
Štukhejl nejspíše představoval jinak. V  prvním 
soutěžním utkání, které se hrálo na hřišti v  Ra-
dešínské Svratce, totiž mužstvo SFK Vrchovina 
neuspělo. V  předkole poháru České pošty pro-
hrálo s  fotbalisty z Pelhřimova. Výsledek 1:3 je 
vzhledem k  průběhu utkání krutý. Na druhou 
stranu hosté vyučovali z  produktivity. „Využili 
prakticky vše, co si vypracovali, což také rozhodlo 
o jejich postupu do prvního kola,“ řekl po utkání 

místopředseda klubu Roman Wolker. První půle 
utkání patřila hostům, kteří se ujali vedení po ro-
hovém kopu. Druhá branka z  jejich kopaček na 
sebe dlouho nenechala čekat. Přišla ve 23. minutě 
a naděje na postup v  tu chvíli nebyly velké. Dru-
há půle začala náporem domácích, kteří nesvě-
sili hlavu. Velké šance Kamila Skalníka či Petra 
Sodomky však skončily v  rukavicích brankáře. 
Navíc pravidlo „nedáš, dostaneš“ platilo i v  tom-
to zápase. Hosté využili chyby v  domácí obraně 

a střelou z deseti metrů šli do třígólového vedení. 
Následně mohl snížit Petr Follprecht, který však 
mířil nad břevno. Branky se Vrchovina dočkala 
až 4 minuty před koncem utkání. Po rohu korigo-
val hlavou skóre na konečných 1:3 Kamil Skalník. 
V závěrečném tlaku domácí ještě nastřelili břevno. 
Chuť si budou naši fotbalisté moci spravit v neděli 
11. srpna, kdy se postaví proti stejnému soupeři. 
Tentokrát to bude na hřišti Pelhřimova a půjde 
o první zápas Divize D v ročníku 2013/2014.-mah-

V divizi D přibyli kromě Staré Říše také vítězové 
okolních krajských přeborů Blansko a Uher-
ský Brod a rovněž Rosice, které sestoupily z 
MSFL. Všechny tři celky z Brněnska a Zlínska 
čtvrtou nejvyšší soutěž v nedávné době už hrály.
1. kolo 11. 08. 2013 16:30 Pelhřimov-Vrchovina 
2. kolo 18. 08. 2013 16:30  Tasovice - Vrchovina
3. kolo 25. 08. 2013 16:30 Vrchovina - Velké 
Meziříčí
4. kolo 01. 09. 2013 16:30  Líšeň – Vrchovina

5. kolo 08. 09. 2013 16:30 Vrchovina – Rosice
6. kolo 15. 09.2013 16:00 Bystrc – Vrchovina
7. kolo 22. 09. 2013 16:30 Vrchovina – Vyškov
8. kolo 29. 09.2013 16:00 Stará Říše - Vrchovina
9. kolo 06. 10. 2013 16:00 Vrchovina - Bystři-
ce n. Pernštejnem
10. kolo 13. 10. 2013 15:30 Hodonín - Vrcho-
vina
11. kolo 20. 10. 2013 15:30 Vrchovina - Slavoj 
Polná

12. kolo 27. 10.2013 14:00 Brno Bohunice - 
Vrchovina
13. kolo 03. 11. 2013 14:00 Vrchovina - Blan-
sko
14. kolo 10. 11. 2013 13:30 CSK Uherský 
Brod - Vrchovina
15. kolo 11. 09. 2013 17:00 Vrchovina - Na-
pajedla
16. kolo 17. 11. 2013 13:30 Vrchovina – Pel-
hřimov

Divize D 2013/2014 - rozlosování podzimních zápasů 

Mapa a výdrž. Běžel se orientační závod H.S.H. Vysočina cup
Lesy v okolí Medlova byly dějištěm jednoho 
z největších závodů v orientačním běhu v Česku. 
Na H.S.H. Vysočina cupu se letos sešlo téměř 
1150 závodníků z ČR i ze zahraničí. Počtem 
účastníků se tyto závody stávají největší spor-
tovní akcí v regionu. Třídenní závody pořádali 
již podvacáté pořadatelé z SK Chrast u Chrudi-
mi. Speciální mapy na tyto závody připravuje 
Novoměšťák Petr Mareček – OMAPY, který po-
stavil i tratě pro sobotní druhou etapu.  Závodů 
se zúčastnili nejen registrovaní orientační běžci, 

ale tratě absolvovali i zájemci, kteří si chtěli ten-
to sport vyzkoušet. Na startu sobotní etapy se 
tak objevili i novoměstští lyžaři. Orientační běh 
je rodinným sportem. Připraveny jsou tratě pro 
nejmenší děti s rodiči i pro veterány. Nejstar-
ším účastníkem byl pětaosmdesátiletý Richard 
Samohýl z Prahy. Vítězství v mladších žácích si 
mezi 21 závodníky odnesl Novoměšťák Šimon 
Mareček, který startoval za pořadatelský SK 
Chrast. Z klubu Orientační sporty Nové Město 
si v téže kategorii pro 4. místo doběhl Jan Ne-

chanický a ve starších žačkách Klára Necha-
nická vybojovala stříbrnou medaili.  V hlavních 
mužských a ženských kategoriích (elity) zvítězi-
li Pavel Kubát z SKP Hradec Králové a Kamila 
Gregorová z SK Chotěboř. Poděkování patří 
Lesům ČR, Lesní správě Nové Město na Mora-
vě a Správě CHKO Žďárské vrchy, že umožnily 
běhat v nádherných lesích mezi Třemi Studně-
mi a Kadovem. Podrobné informace, výsledky 
a množství fotografií z letošních závodů jsou na 
webu závodů: http://www.obchrast.com. -PM-

Špičkové výkony novoměstských atletů 
Přelom června a července byl ve znamení ně-
kolika vrcholných atletických akcí, ve kterých 
jsme mohli zahlédnout i reprezentanty našeho 
atletického oddílu při Tělovýchovné jednotě. 
Jednalo se zejména o ME do 22 let, kde vrhač-
ka Jitka Kubelová postoupila z kvalifikace hodu 
diskem do finále. Ve finále vybojovala pěkné 
sedmé místo výkonem 53,58 metru. Na mist-
rovství ČR kategorie juniorů se zaskvěl mílař 
Jiří Šacl. Časem 4:03,61 v  běhu na 1500 met-
rů převálcoval všechny soupeře a získal zlatou 
medaili.  Tentýž závodník pak s úspěchem re-
prezentoval při mezistátním víceutkání Česko 

- Maďarsko - Chorvatsko - Slovinsko. V závodě 
na 1500 metrů obsadil třetí místo v kvalitním 
čase 3:56. A další skvělý běžec na střední tra-
tě Petr Vitner prodal svoji formu na závodech 
v  Praze. Na trati 800 metrů zaběhnul krajský 
rekord 1:50, který mu vynesl druhé místo. Na 
stejném místě skončil také při závodech v  Bu-
dapešti, kde trať dlouhou 1500 metrů zdolal 
v  novém osobním rekordu 3:44,79.  Nesmíme 
zapomenout ani na v současnosti nejlepšího 
českého vytrvalce Lukáše Kourka, který na 
Mistrovství Evropy družstev vybojoval šesté 
místo v běhu na 5000 metrů.   Petr Hubáček st.

Nejlepší závodníci 
Sportovního klubu 
V uplynulých dnech byli vyhlášeni nejlepší závod-
níci novoměstského Sportovního klubu. Ocenění 
nejlepšího závodníka v  sezóně 2012/2013 získal 
Jan Šrail z oddílu běhu na lyžích, který je zároveň 
členem reprezentačního družstva „B“. Dalšími 
oceněnými jsou za oddíl biatlonu Jan Burian, 
který je členem juniorské reprezentace. Za od-
díl skoku a severské kombinace náleží ocenění 
Viktoru Poláškovi, který je rovněž členem juni-
orské reprezentace. Titul nejlepšího závodníka 
v  základním lyžování patří Petru Zítkovi.  -mah- 

Cyklistická Velká 
cena Vysočiny
V kopcích kolem Nového Města se jel pátý závod 
Českého poháru v silniční cyklistice, takzvaná 
Velká cena Kraje Vysočina. Cyklisté absolvova-
li po startu v  našem městě celkem šest okruhů 
s průjezdem přes Radňovice, Lhotku, Vysoké, 
Počítky, Sklené, Tři Studně a Vlachovice. Celko-
vá délka závodu činila 142 kilometrů. Z  klasic-
kého okruhu totiž odpadl průjezd rozkopaným 
Žďárem. V každém kole se cyklisté projeli i po 
zbrusu novém ovále ve Vysočina Areně, kde byl 
také cíl. Závod ovládl královéhradecký tým Bauk-
necht-Author v  čele s  Jiřím Polnickým. -mah-

Elite: 1. Jiří Polnický (Bauknecht-Author cyc-
ling team) 3:25:21, 2. Maroš Kováč (Mix Team) 
3:25:22, 3. Andi Bajc (RSC Amplatz) 3:25:22.
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Minibazar

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie Kino

11. 6.
19. 6 
12. 7.
14. 7.
14. 7.

4. 7. 
5. 7.

10. 7.  

Vojtěch Peckl
Adam Király
Sára Faldíková
Eliška Jandourková
Nikolas Jandourek
Zuzana Petrová
Abigail Bukovská
Gabriela Stará

4. 8. 
4. 8. 
6. 8.

18. 8.
21. 8.

Josef Janeček
Marie Horáková
Ladislav Brož
Marie Laštovičková
Marie Kovářová 

86
87
86
80
85

Významná srpnová výročí
20. 6. 
28. 6. 

4. 7. 
5. 7.

10. 7.
12. 7. 
15. 7.

Miroslav Mrkos (Nové Město, 1933)
Emilie Srnská (Nové Město, 1951)
Zdeňka Žáková (Olešná, 1951)
Jiřina Solničková (Nové Město, 1941)
Marie Nosková (Nové Město, 1930)
Václav Starý (Nové Město,1956)
Marie Sýkorová (Vlachovice,1943)

manželství
8. 6.

22. 6.
22. 6. 

Ivana Šancová, Bedřich Michálek
Zuzana Tonarová, Jan Hajný
Marcela Polášková, Jan Glier

Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 1

tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz,

www.horackagalerie.cz
otevřeno denně kromě pondělí a státních

svátků: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h

Jiří Hrbek - Premonstráti, stacionář
Výstava zahrnující fotografické cykly. Potrvá do 1. 9. 
Josef Klimeš - veřejnosti zpřístupněna do 1. 9. 
Bienále 2012 - výstava Akademie ze Světlé nad 
Sázavou, která potrvá do 6. 10.
Jindřich Hegr – Výběr z tvorby, otevřeno do 8. 9.
Jaroslav Šerých - Pouto mé radosti. K nahléd-
nutí bude do 1. 9.  
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-
hoškrdlovického skla.

pátek 2. 8. v 18:00 Šmoulové
(USA, 2011, animovaná rodinná komedie, český 
dabing, 99 min, přístupný, 50 Kč) 
úterý 6. 8. v  16:00 a  18:00 Čtyřlístek ve služ-
bách krále 
(Česko, 2012, animovaná rodinná komedie, pří-
stupný, 90 min, 75 Kč)
pátek 9. 8. ve 20:00 Fimfárum – Do třetice 
všeho dobrého
(Česko, 2011, animovaná loutková pohádka, pří-
stupný, 72 min, 50 Kč)
pátek 16. 8. v 18:00 Madagaskar 3
(USA, 2012, animovaná dobrodružná komedie, 
přístupný, 90 min, 50 Kč)
pátek 23. 8. v 17:00 Krušnohorské pohádky
(ČR, animované pásmo pohádek, 65 min, pří-
stupný, 30 Kč)
pátek 30. 8. v 18:00 Na vlásku
(USA, 2010, animovaný rodinný muzikál, 96 
min, přístupný, 50 Kč)

1. 8. 1928   V Davosu zemřel na tuberkulózu Ing. 
Aleš Linsbauer, doma i ve světě uznávaný odbor-
ník cukrovarnictví. Narodil se 29. 1. 1891 v Ho-
díškově, velkou část svého života prožil v Novém 
Městě. Jako 31letý byl jmenován mimořádným 
profesorem České vysoké školy technické v Brně.

1. 8. 1983   Zemřel v Praze geolog RNDr. Josef 
František Svoboda. Narodil se 14. 5. 1908 v No-
vém Městě. Byl synem muzeologa a regionálního 
badatele J.F. Svobody.           

Dne 2.9. 2013 uplyne 
rok od odchodu 

našeho milovaného 
syna pana Antonína 

Beránka. 
Co osud vzal, to nevra-
cí, i když nám srdce 
krvácí. Ta rána stále 
bolí, zapomenout nám 
nedovolí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
   Děkují za tichou vzpomínku maminka, sestry, 
strýc s rodinou a jeho přátelé.

Vzpomínka

Prodám Dacia DUSTER 1,5 dCi, 4x4, 81 kW, 
diesel, 11,5 tis. km, 1. maj., stříbrná met., kli-
ma, ESP, taž. zař., loket. opěrka, zámek ř. páky, 
pojistné šrouby kol, zaslepené zámky, vyleptaný 
VIN na sklech, zimní a letní pneu, nekuřák, bez 
zvířat, záruka 3 roky/100 tis. km. od reg., zakou-
peno u dealera v ČR jako nové. Cena 335 tis. Kč. 
Tel: 739 932 290.
Koupím lištovou/bubnovou sekačku MF 70, 
VARI s příslušenstvím, to není podmínkou. Kou-
pím i poškozené nebo nekompletní. Děkuji za 
nabídku na tel.: 731 487 850.
Prodám levně psací stůl a kancelářskou židli, 
vhodné i do dětského pokoje, tel. 607 243 342.
Koupím pozemek na zahradu v Novém Městě 
nebo v okolí, prosím nabídněte. Tel.:  731 287 
144.
Prodám parabolu, settopbox Technisat digit S2, 
satelitní držák, koax. kabel 6 m. Cena dohodou. 
Tel.: 776 675 605.
Prodám dětský nafukovací člun, nosnost 25 kg, 
3 oddělené bezpečnostní ventily, hmotnost pouze 
1 kg. Úplně nový, nepoužitý v orig. balení, cena 
jen 590 Kč. Můžu zaslat i na dobírku. Tel.: 723 
509 549.
Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět 20. 
stol., pouze dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. 
Tel.: 723 509 549.
Koupím garáž na ulici Mírová u nádraží. Tel.: 
605 788 365.
Daruji do dobrých rukou kobylku - je přeježděná, 
pod sedlem umí, nyní delší dobu neježděná, nut-
no přejezdit. Huculka křížená s Apalůzou. Tel.: 
608 477 428.
Koupím zánovní knihu Verne J.: Robur dobyvatel. 
Tel.: 775 404 663.
Za odvoz přenechám starší pohovku (potřeba 
vyčistit), vhodná spíše na chatu nebo do dílny. 
Dále přenechám dětskou cestovní postýlku. Nut-
no opravit. Tel.: 737 447 871
Prodám koloběžku City line, nosnost 100 kg, 
nová - nevhodný dárek, p.c. 2100, nyní 1500 
Kč. Dále prodám černý konferenční stolek, vrch-
ní deska s dlažbou - p.c. 5500, nyní 2000 Kč, 4 
plechové 14" disky na Škoda Fabia II za 2200 Kč. 
Tel.: 739 747 506.
Prodám nepoužitou kvalitní cestovní tašku na 
kolečkách značky Gabol, cena 500 Kč. Tel.: 723 
808 913.
Prodám garáž u Jelínkova mlýna, elektrický 
proud 220V. Nejvyšší nabídce. Tel.: 604 778 388.
Pohlídám vaše dítě ve dne i v noci, popř. i o ví-
kendu. Ve vlastním bytě, v klidné lokalitě Nové-
ho Města na Moravě. Celodenní stravu zajistím. 
Dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi mám. Tel.: 
731 237 747.
Prodám byt 3+1 v OV,  7 patro, Pavlovova ul. 
1516 v Novém Městě na Moravě. Nová koupelna, 
plovoucí podlahy, nová kuchyňská linka. Dům je 
zateplen, plastová okna. Tel.: 724 201 539, ne RK.
Prodám vojenský čtyřkolový vlek za traktor 4-5 t. 
STK 7/2014. Dále dvoukolový vlek za traktor na 
3t. Pluh a brány. Tel.: 604 243 516.
Prodám levně chlapecké kolo s přehazovačkou 
asi na  6 let, nerezový dvojdřez s odkapávačem 
zabudovaný v kuchyňské desce. Daruji dřevěné 
balkonové dveře prosklené (60 cm). Foto mohu 
zaslat. Tel.: 736 268 870.

Koupím garaž v NM. Tel.: 728 408 134.
Prodám dřevěnou dětskou postýlku na kolečkách, 
bez matrace, cena 300 Kč. Tel.: 732 653 793.
Prodám šatní skříň s posuvnými dveřmi 
tmavou,čelní dveře korek,zrcadlo 90*200 
cm,rozměr skříně 230*250*60cm. Cena 3000 
Kč, starší skříň z dřevotřísky - funkční, zdar-
ma, menší skříň rozměr 150*80*45cm, sou-
část stěny také zdarma. Mobil 739 356 357. 
Prodám chalupu v Maršovicích. Tel.: 732 653 793.
Prodáme nově kupovanou a námi používanou 
dřevěnou ohrádku. Klasická, čtvercová 1,5m x 
1,5m. Používali jsme asi půl roku. V dobrém sta-
vu, místy okousaná od dětí, ale na funkci nemá 
vliv. Foto mohu zaslat e-mailem. Cena dohodou. 
Tel.: 720 231 124; e-mail: obleckypromimi@se-
znam.cz.
Prodám kočár Fircon Quatro, po jednom dítě-
ti, ve výborném stavu. Trojkombinace v oran-
žovo béžové barvě. Pláštěnka, síťka, taška s 
přebalovací podložkou součástí. Foto zašlu. 
Cena 5200 Kč. Tel.: 737 763 445 po 15. hod. 
Prodám sportovní kočár X-Lander po 
dvou dětech. Klasické opotřebení. Červe-
no černá kombinace, taška součástí. Cena 
1500 Kč. Tel.: 737 763 445 po 15. hod. 
Prodám kopii kotle SLOKOV 33. Je zhotovený 
na zakázku z plechu tl. 6, nikdy nepoužitý. Rošt z 
žárupevné nerezi. Důvod prodeje je přechod na 
jiné palivo. Cena 10 tis. Kč. Tel.: 608 240 455. 
Kdo nabídne pronájem 2+1,nebo 3+1 zodpo-
vědným manželům (58+61) v Novém Městě n.M.
Max. do 1. patra, ne topení na elektřinu. Uvítali 
bychom i bydlení v domku, kde bychom mohli 
také pomoci s údržbou, případně i pomoci starší-
mu majiteli. Manželka má po těžkém úrazu hlavy 
a má plný inv. důchod. Tak bychom prosili o lev-
nější nájemné. Možnost přestěhování srpen-říjen. 
Děkujeme. Tel.: 728 727 760.
Prodáme starší sošku P. Marie, je sádrová, vy-
soká asi 50 cm. Dále dřevěný vyřezávaný kříž s 
Ježíšem, stáří přes 100 let, pěkná práce. Mosazný 
hmoždíř s paličkou č. 6. Rádio zn.Telegrafia z 1. 
republiky, pro sběratele, nefunkční.   Dále 5 dílů 
OSVĚTY z roku 1875-1879 vázané v kůži, ve vel-
mi dobrém stavu. Voj. přilbu z roku 1963.  Cenu 
nabídněte.  Tel.: 728 727 760.
Potřebujete někoho, kdo Vám pomůže při růz-
ných pracích? Nabídky mohou být jednorázové, 
nebo i dlouhodobé. Mám zkušenosti s dlouhole-
tou prací v obchodě, s organizací, svařoval jsem 
dříve kotle Dakony, jsem vyučený montér OK, 
rozvážel jsem techn. plyny autem do 3,5 t. Také 
je možné i na Ž. list. Je mi 61 let. Mou zásadou 
je odvést dobrou a kvalitní práci a zodpovědnost. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 728 727 760.
Hledám bývalé ragbisty k občasným debatám o 
tom našem srdcovém sportu. Hrál jsem za Ostra-
vu, Duklu a Teslu (RC) Přelouč. Pak uvidíme, co 
dále, třeba založíme v Novém Městě oddíl ragby. 
Mohou se ozvat i případní zájemci o tento sport. 
Tel.: 728 727 760.
Pronajmu trubkové lešení cca 150m/². Tel.: 776 
005 775.
Dlouhodobě pronajmu zařízený byt 3+kk po 
kompletní rekonstrukci na ul. Mírová v NMNM. 
Tel.: 737 710 314.
Daruji do dobrých rukou štěně (křížence střed-

ního vzrůstu, hladkosrsté). Odběr možný v první 
polovině srpna. Na vyžádání pošlu foto mailem. 
Tel.: 776 009 779 
Prodám pánské jízdní silniční kolo, málo užívané. 
Cena 890 Kč nebo dohodou. Tel.: 608 870 661. 
Prodám mobilní klimatizaci HAIER,-
vhodná i k topení, původní cena 8000   
nyní 1000 Kč, zdravotní matrace 200x100cm, 
původní cena 7000 nyní 500 Kč. Dále malou 
pračku vhodnou do studentských bytů nebo na 
chatu. Původní cena 1250, nyní 200 Kč a plast. 
skládací lehátko s matrací, původní cena 2500, 
nyní 400 Kč. Tel.: 733 424 792
Studentka 4. ročníku PdF MU nabízí hlídání 
dětí. Tel.: 728 586 108.
Prodám konzumní česnek. Cena 150 Kč/kg. 
Tel.: 702 335 771.
Prodám kohoutky na chov. Tel.: 702 335 771.
Prodáme tři bytové jednotky 2+1 se samostat-
ným topením v jednom bytovém domě, kde je 
sedm bytů o velikosti 55 m² s jednou garáží. V 
Lomnici u Tišnova, ul. Školní 303. Cena doho-
dou. Tel.: 776 787 804.
Prodáme rodinný dům s okrasnou zahradou v 
Novém Městě. Krásná poloha, vyšší odhad. RK 
ne. Tel.: 731 040 019, 739 015 183.
Prodám elektronické šipky málo používané za 
288 Kč. Tel.: 721 467 235.
Prodám settopbox DI box T22, původ-
ní cena 1250 (z r.2010), nyní 300 Kč, 
přenosný ventilátor otočný, málo použí-
vaný, původní cena 1500, nyní 200 Kč. 
Dále černý cestovní kufr pevný, na ko-
lečkách, prodejní cena 400 Kč, příruční  
kufr, prodejní cena 300 Kč. Tel.: 733 424 792.
Prodám reklamní světelnou tabuli  vel. přibl. 110 
x 60 x 15 cm. V dobrém stavu, cena z původních 
19800 Kč je  4950 Kč  = 25 %. tel. 721 467 235.
Prodám činku  (koule na tyči)/ 20 kg za  398 Kč.  
Tel.: 721 467 235
Nabízím pronájem pokoje v Novém Městě. Tel.: 
737 825 921.
Sháním pronájem 1+1 či garsonky pro starší pár. 
Tel.: 561 027 809.
Prodám pěkný byt 1+ kk v Novém Městě na Mo-
ravě, bez RK, cena dohodou.Tel.: 604 134 383.
Prodám zděný byt 2+1 v OV s balkonem, půdou 
a sklepem, plast. okna v Novém Městě, ul. Luč-
ní. Volný ihned, bez RK, cena dohodou. Tel.: 608 
620 812.
Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 u nemocnice. 
Částečně zařízený. Volný od září 2013. Tel.: 608 
274 565
Prodám nádrž na vodu, obsah 1000 litrů, Tel.: 
737 362 734.
Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě na Moravě.
Pouze nekuřákům. Tel.: 721 177 986.

Poděkování
Dne 2. 9. 2012, tedy před jedním rokem, se stala 
nešťastná tragická událost. Děkujeme novoměst-
ské policii za rychlé nasazení a nalezení mého 
syna Antonína Beránka nar. 7. 4. 1980. Bylo mu 
32 let. Děkují matka Vlasta Viktorová, sestry a 
strýc s rodinou. Ještě jednou děkujeme za pomoc.

Taneční kurz
KURZ SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 

A TANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Zahajovací lekce ve čtvrtek 12. září 2013 v 16:00 
hod. - velký sál KD, vede Vlasta Buryanová (ta-
neční škola STARLET Brno), kurzovné 1200 Kč.
Přihlašujte se na: ludmila.neumanova@nmnm.
cz nebo na tel.: 566 598 700.

Inzerce v Novoměstsku od září nově
Vážení čtenáři, od příštího čísla bude soukromá 
řádková inzerce v Novoměstsku zpoplatněna. Dů-
vodem je časté zneužívání ze strany některých 
zadavatelů. Půjde o symbolický poplatek 20  Kč 
za inzerát v délce max. 160 znaků včetně mezer 
(tzn. ve zpravodaji max. 5 řádků). Protože jsme 
si vědomi, že nejsnadnějším a hojně používaným 
způsobem zadávání inzerátů bylo zasílání na mai-
lovou adresu, nabízíme vám nově možnost placení 
takto zaslaných inzerátů formou SMS. Soukromý 
řádkový inzerát si tedy můžete zadat následujícími 
způsoby:

1. zašlete text inzerátu na adresu zpravodaj@
nmnm.cz a k textu připište tel. číslo, ze kterého 

jste zveřejnění uhradili, a to tímto způsobem:

a) ti, jejichž operátorem je Telefónica O2, pošlou 
na číslo 900 06 20 zprávu ve tvaru NKZ
b) ti, jejichž operátorem jsou Vodafone a T-Mo-
bile, pošlou na číslo 902 06 zprávu ve tvaru NKZ.
Cena 20 Kč za inzerát je včetně DPH, technicky 
službu zajišťuje ERIKA a.s., www.erika-as.cz, 
www.platmobilem.cz

2. inzerát můžete přinést osobně do Informační-
ho centra na Vratislavově náměstí 114 (budova 
muzea), do knihovny nebo kanceláře KD na Tyr-
šově ul. 1001 a zde uhradit platbu.

Další změnou bude zpoplatnění poděkování, a to 
částkou 150 Kč. Naopak zlevněny budou vzpo-
mínky a blahopřání. Z dosavadních 220 Kč na 
150 Kč.                                                                          -svj-

Stomatologická pohotovost
3. 8. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové 
Město na Moravě, 739 093 334
4. 8. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
10. 8. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Me-
ziříčí, 566 522 442
11. 8. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 
130, 566 536 712
17. 8. MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou, 566 643 012
18. 8. MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
24. 8. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35. 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
25. 8. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
31. 8. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdra-
votní středisko, 566 543 287
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Reakce na článek „Územní plán pozměněn“ Nové kroužky v Domě dětí a mládeže

PORTIMO je „otevřený přístav“…

Se zájmem jsem si přečetl článek o změně územ-
ního plánu v katastru obce Slavkovice. Jak bylo 
psáno:  „Na základě tohoto rozhodnutí se nově 
povolují parkové úpravy v  lokalitě Tři kříže 
v Novém Městě a dále pak možná stavba sakrální 
stavby na poutním místě v místní části Slavko-
vice. Že se má nad Slavkovicemi stavět bazilika 
s  amfiteátrem pro cca 5000 návštěvníků, jsme 
se já a nezainteresovaní Slavkováci (včetně pěti 
ze sedmi členů osadního výboru) dozvěděli z in-
ternetu. Jelikož se jedná o stavbu, která dalece 
přesahuje rámec Slavkovic, ale Slavkovic se týká, 
rozhodl se osadní výbor svolat veřejnou schůzi. 
Té se zúčastnili zástupci stavebního odboru, rady 

města, církve, majitelů pozemků a asi 80 obča-
nů Slavkovic. Po vyslechnutí všech argumentů 
projevili obyvatelé Slavkovic spíše nesouhlas se 
zamýšleným projektem. Na tento popud osad-
ní výbor rozhodl vyhlásit veřejnou anketu, zda 
občané „souhlasí, nebo nesouhlasí“ se změnou 
územního plánu. Bylo vydáno 334 anketních 
lístků. Se stanoviskem „souhlasím se změnou 
a výstavbou“ se vrátilo 50 lístků, s „nesouhla-
sím“ 147 lístků, neplatných bylo 13 a 124 jich 
nebylo odevzdáno vůbec. Na výsledky reagoval 
osadní výbor a hlasováním 5 ku 2 nedoporučil 
schválit změnu územního plánu. Zápis schůze 
a výsledky ankety byly přiloženy do podkladových 

materiálů před hlasováním zastupitelů města. 
Po odevzdání zápisu na městský úřad nám bylo 
místostarostou Markem doporučeno svolat ještě 
jednu veřejnou schůzi. Osadní výbor toto zamítl. 
Dne 22. dubna hlasovala rada o změně územní-
ho plánu a nedoporučila zastupitelstvu města 
tuto změnu přijmout. Poté se konalo zasedání 
zastupitelstva, kterému předcházelo jednání ko-
aličních stran, kde argumenty pro převážily nad 
argumenty proti. Při samotném hlasování byla 
změna územního plánu přijata. Co říci závěrem? 
Je smutné, že zastupitel města a člen osadního 
výboru Slavkovic Josef Košík hlasuje proti vůli 
většiny občanů své obce.   Jaroslav Pochop ml.

Stanovisko ke změně územního plánu ve Slavkovicích
Jako zastupitel za SNK pro obce a člen osadní-
ho výboru Slavkovic bych rád doplnil některé 
informace ke změně územního plánu. Dvě fy-
zické osoby, vlastníci pozemků v   k.ú. Slavko-
vice, daly podnět k  tomu, aby jejich pozemky 
byly zařazeny do kategorie, která by mimo jiné 
umožňovala výstavbu poutního areálu včetně  
příjezdové komunikace. Jde o pozemky severně 
od Slavkovic směrem k  Radňovicím. Nejčas-
tějším argumentem,  který zazníval od občanů 
na veřejném setkání 8. února,  byla obava z  fi-
nanční náročnosti stavby poutního areálu. Na 
vysvětlenou uvádím, že jsme ve fázi, kdy se roz-
hodovalo pouze o záměru využití území. Lidé 

mohli následně podávat podněty a připomínky 
ke změně. Před samotným hlasováním zastu-
pitelstva 29. dubna jsem se stejně  jako mnozí 
další zastupitelé informoval, kolik a jakých bylo 
podáno námitek. Nebyly podány žádné. Tento 
fakt jenom podtrhl moje rozhodnutí hlasovat 
pro navrhovanou změnu územního plánu. Při 
hlasování jsem vycházel také ze skutečností, že 
se jedná o soukromé pozemky, jejichž vlastníci 
mají právo vyjádřit svůj názor, k  jakému účelu 
by mohly jejich pozemky sloužit. Takto schvále-
ná změna ÚP nedává důvod k obavám občanů, 
neboť se jedná pouze o přípravnou fázi pro pří-
padné stavební řízení, kterému by předcházelo 

další vyjadřování dotčených orgánů. Stanovis-
ka všech dotčených orgánů byla navíc kladná. 
Zbytečné jsou také obavy z finančního zatížení, 
neboť pokud by vůbec případný investor chtěl 
svůj záměr realizovat, nepředpokládá se žádná 
finanční spoluúčast města. Jsem rád, že i dal-
ších 17  z   22 přítomných zastupitelů po zváže-
ní všech pro a proti hlasovalo pro tuto změnu. 
Tímto rozhodnutím jsem nepopřel jedno ze zá-
kladních lidských práv – rozhodovat svobodně o 
svém majetku. Opravdu si nemyslím, že by toto 
právo bylo proti vůli většiny občanů  naší obce.  
Přeji  všem  hezké  prázdniny a čas  dovolených.  

Josef Košík, předseda osadního výboru

Město nabízí k pronájmu následující nebytové prostory:
1. v č.p. 12 II. NP (mezipatro) o celkové výměře 
podlahové plochy 14,22 m² v  Novém Městě na 
Moravě na Vratislavově náměstí, za minimální roč-
ní nájem 1500 Kč/m²/rok tj. 21330 Kč bez DPH. 
Nabízené prostory jsou nabízeny přednostně za 
účelem služeb v  oblasti zdravotnictví. Nebytové 
prostory jsou nabízeny k pronájmu od 1. 9. 2013.
Dispozice:    
místnost …............................…8,98 m²
WC nájemce muži 1/2………...2,84 m²
WC nájemce ženy 1/2………….2,4  m²
2. v č.p. 12 II. NP o celkové výměře podlahové 
plochy 19,61 m² v  Novém Městě na Moravě na 
Vratislavově náměstí, za minimální roční nájem 
1500 Kč/m²/rok tj. 29415 Kč bez DPH. Nabízené 
prostory jsou nabízeny přednostně za účelem slu-
žeb v oblasti zdravotnictví. Nebytové prostory jsou 
nabízeny k pronájmu od 1. 9. 2013

Dispozice:    
místnost  ……………………15,38 m²
WC nájemce (1/5) ………….4,23 m²
3. v č.p. 449 II. NP o celkové výměře podlahové 
plochy 45,9 m² v  Novém Městě na Moravě na 
Vratislavově náměstí, za minimální roční nájem 
1500 Kč/m²/rok tj. 68850 Kč bez DPH. Nabízené 
prostory jsou nabízeny přednostně za účelem slu-
žeb v oblasti zdravotnictví. Nebytové prostory jsou 
nabízeny k pronájmu od 1. 9. 2013
Dispozice:     
místnost č. 1 ………………..18,17 m²
místnost č. 2 ………………..25,64 m²
WC nájemce v I. NP (1/2)….2,09 m²

Stanovená výše nájemného za pronájem ne-
bytových prostor bude nájemcům navyšována 
každoročně o míru inflace. Základní nájemné 

nezahrnuje úhrady za služby spojené s  uží-
váním nebytových prostor – dodávka tep-
la, vodné a stočné, ostatní provozní náklady 
a zabezpečovací zařízení. Žadatel, v jehož 
prospěch bude rozhodnuto, je povinen uza-
vřít nájemní smlouvu do 15 dnů od oznámení 
o výsledku výběrového řízení. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že o pronájem již 
nemá zájem. Nájemní smlouva se uzavírá na 
dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní lhůtou.

Upozorňujeme zájemce o pronájem neby-
tových prostor, že nabízené prostory byly již 
v  minulosti pronajímány, přičemž stav těchto 
prostor odpovídá jejich stáří. Bližší informa-
ce zájemcům o nabízené prostory poskytne 
Ing. Radek Fila z odboru investic a správy 
majetku, tel. 566  598  360, mob. 723  190 997.

Poděkování trenérkám aerobicu
Dlouhodobě se Dagmar Kadlecová a Michaela 
Hradilová věnují aerobicu. Nejinak tomu bylo 
i v letošní sezoně, kdy s děvčaty svých závodních 
týmů dosahovaly skvělých výsledků na závodním 
poli. Společnou pílí a prací se umísťovaly na me-
dailových pozicích a současně se svými pódiovými 
skladbami uskutečňovaly svá vystoupení. Velice 
si vaší práce vážíme a děkujeme.     rodiče cvičenek

Blíží se nový školní rok. Kromě tradiční široké 
nabídky zájmových kroužků jsme pro vás připra-
vili několik novinek. Můžete se těšit na horole-
zectví, které povede profesionál Petr Koubek. Pro 
děti připravuje výjezdy do přírody i na umělou 
horolezeckou stěnu do Bystřice nad Pernštejnem.
Vojta Žák povede kroužek sportovního tance. 
Začínal v tanečním klubu Smyk ve Žďáře nad 
Sázavou, v současné době tančí v Kometě Brno. 
V kroužku poznáte, co to je samba, rumba, wal-
tz, slowfox, chacha, paso doble, tango a mnoho 

dalších tanečních stylů. Neváhejte a přijďte si 
vyzkoušet první taneční kroky. Můžete přijít 
i bez partnera/rky. Pro teenagery je připravena 
hravá příprava na atletický víceboj pod vede-
ním  Mgr. Petra Hubáčka - trenéra I. třídy atle-
tiky. Součástí náplně kroužku bude i analýza 
efektivního pohybování, koordinační techniky 
a jóga. Dětem nabízíme doučování z matematiky 
pod vedením Mgr. Evy Mošnerové, absolventky 
Masarykovy univerzity v Brně. Pro nejmenší děti 
bude přichystán blok dvou kroužků navazujících 

na sebe vždy v jednom dni ve třech věkových 
kategoriích. Po prvním Tvořínku budou hned 
následovat Pohybové hrátky. Oba kroužky po-
vede zkušená pedagožka Leona Marcinko. Pro 
maminky s dětmi v mateřském centrum Lístek 
bude po celý rok připravován rozmanitý do-
polední program. Těšíme se, přijďte mezi nás!

Alena Sobotková

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti 
1. ledna 2014, se dotkne doslova každého z nás, 
mj. i občanských sdružení, která se budou mu-
set transformovat na novou právní formu. Pa-
tří mezi ně i  Sdružení Nové Město na Moravě 
o.s., které se rozhodnutím své  červnové valné 
hromady přeměnilo na  obecně prospěšnou spo-
lečnost s  názvem PORTIMO, o.p.s. Právní ná-
stupnictví je plně zachováno, pokračovat budou 

i všechny naše sociální služby a programy v ne-
změněné podobě a rozsahu, jen to vše budeme 
dělat pod novou „hlavičkou“.  Název PORTI-
MO  je inspirován slovy „porto“ (přístav) i „por-
ta“ (brána) – právě tím bychom chtěli být, totiž 
otevřeným místem, kam lidé rádi vstoupí, kde 
se setkávají, kde nalézají pomoc, podporu a úto-
čiště, kde je čeká pevná půda pod nohama a kde 
zároveň není nouze o legraci.    Ruth Šormová 

Pozvání 
na besedu
Lety u Písku vešly do obecného povědomí kár-
ným sběrným táborem Romů za 2. světové války. 
Dnes je na místě tábora památník, kde se konají 
každoročně pietní setkání. Je smutné, že budova 
nedaleko stojícího vepřína nebyla dosud, přes 
veškeré sliby, odstraněna. Ne všichni obyvatelé 
Vysočiny vědí, že obdobný tábor byl i v naší oblas-
ti, a to poměrně nedaleko od našeho města v Ho-
doníně u Kunštátu.  Od ledna r. 1942 sem byli 
soustřeďováni jednotlivci, ale i celé rodiny. Včet-
ně dětí byli nuceni pracovat osm až deset hodin 
denně. Na Vysočině se podíleli na stavbě silnič-
ního úseku Štěpánov nad Svratkou – Hodonín – 
Rozseč nad Kunštátem. Podmínky v táboře byly 
katastrofální. Ubytovací kapacita byla trvale pře-
kračována a špatné hygienické podmínky způso-
bovaly vznik infekčních nemocí. Propuknutí epi-
demie skvrnitého tyfu na přelomu let 1942–43 
způsobilo smrt velkého počtu vězňů. Zemřelí 
byli pohřbeni na hřbitově v  nedalekých Černo-
vicích a potom i v blízkosti tábora v hromadných 
hrobech. Velký počet Romů přišel o život i při 
následných transportech do Osvětimi. První 
transport nepřežil téměř žádný z deportovaných.
Tábor v Hodoníně byl zrušen k 1. prosinci 1943. 
Po osvobození byl v hodonínském táboře zřízen 
lazaret pro nemocné rudoarmějce a posléze zde 
bylo vytvořeno sběrné středisko pro německé 
obyvatelstvo postupně zařazované do odsunu. 
Po roce 1948 zde byl opět zřízen na přechodnou 
dobu tábor nucených prací, ovšem tentokrát 
na „převýchovu“ nepřátel komunismu. V  roce 
1946 byl na místě hromadných hrobů vztyčen 
dřevěný kříž s  trnovou korunou doplněný poz-
ději kamenem s nápisem „Žalov obětí nacismu“.
  Muzeum romské kultury a obecní úřad v Hodo-
níně se v r. 1997 postaraly o zbudování památ-
níku. V  den výročí hromadné deportace Romů 
do Osvětimi 21. srpna se každoročně koná 
pietní shromáždění k  uctění památky obětí tá-
bora. Pořadatelé Novoměstských hudebních 
slavností MANEOR a sbor ČCE zvou příznivce 
na besedu s  účastníkem posledního transpor-
tu Ing. Karlem Holomkem na neděli 25. srpna 
2013 v  16.00 hodin v  evangelickém kostele. Be-
sedování bude proloženo romskými tradičními 
písněmi a beseda by měla být zakončena kon-
certem moderních romských křesťanských písní.                                                                                     

Výchova = zbytečnost?
Dopolední autobus do Bystřice obsadila 30. 
června mládež s vysvědčením. Nad schody 
u výstupních dveří stála mladá maminka s ba-
tohem a chlapečkem v náručí. Držela se madla 
a chvílemi obtížně udržovala stabilitu. Sedadla 
hned za ní i za uličkou okupovaly asi 15 – 16leté 
slečny. Nehnula s nimi má kritická poznámka 
ani následné postesknutí maminky, že se jí de-
setikilové dítě z Nového Města dost proneslo. 

Místo jí pak uvolnil mladý muž, ale kvůli blízké 
cílové zastávce u Domanínka už toho nevyuži-
la. Ptám se také za ni rodičů a kantorů: Jak se 
staráte o výchovu? I vy byste byli viníky možné-
ho úrazu. Předcházet podobným situacím po-
máhal dříve také řidič, který nechával mládež 
nastoupit jako poslední a provinilcům pohrozil 
vykázáním z autobusu. Dnes by zřejmě mlu-
vil k hluchým uším.      Zdenka Chocholáčová

Poděkování Blance Krupicové
Chtěla bych poděkovat za Klub seniorů Blance 
Krupicové k jejímu životnímu jubileu. Klub seni-
orů byl založen v r. 1987, jeho první předsedkyní 
byla Marie Hamžová. V roce 1990 tuto funkci 
převzala Blanka Krupicová a vykonávala ji do r. 
2002, kdy předala vedení klubu Aleně Albrechto-
vé. Blanka byla velice aktivní, dovedla zapojit co 
nejvíce členů do kulturní činnosti. Navrhovala a 
nacvičovala různé scénky, merendy, její zásluhou 
ušily členky klubu horácké kroje, s kterými jsme 
nacvičili horácké tance. V těchto krojích vystupu-
jeme příležitostně i dnes. Spolupracovala s Ladi-
slavem Kozderkou, který se ujal souboru senio-
rek „Bábinky z Vysočiny“.  Společně vystupovali 
jak doma, tak v  Brně. Velký ohlas měla módní 
přehlídka dámského prádla z 20. století, vysílaná 
i brněnským rozhlasem. Vynesla přátelství klubů 

seniorů z  Valašského Meziříčí a Doudleb nad 
Orlicí. S  Vracovjany jsme se znali již dříve. Ve 
spolupráci našeho města a s holandským Waal-
re jsme navštívili holandské seniory v Holandsku 
a oni nás. Nedá se zapomenout ani na vystoupe-
ní mažoretek, kroje si ušily také samy. Scének a 
vystoupení pod Blančiným vedením bylo hodně. 
I nadále pracovala ve výboru, měla na starosti 
kulturní činnost. Fotografie v  kronice jsou dů-
kazem její činnosti. Starala se, aby se senioři, 
převážně vdovy, rozptýlili v klubové činnosti, aby 
člověk nebyl sám, aby se jim v klubu líbilo. Spo-
lupracovala jsem s ní od r. 1994, takže její práci 
dovedu ocenit. Takto aktivní lidé se těžko hledají.
Hodně zdraví a všeho dobrého do dalších let přeje 

Helena Žáková – místopředsedkyně 
Klubu seniorů

V září se můžete vydat s místní organizací Svazu 
tělesně postižených na zájezd do kraje Boženy 
Němcové a jedné z nejzajímavějších oblastí vý-
chodních Čech. Na programu je prohlídka zám-
ku v Ratibořicích a návštěva národní kulturní 
památky – Babiččina údolí se Starým bělidlem, 

mlýnem a Viktorčiným splavem. Zájezd se usku-
teční 19. září, odjezd je v 6 hodin od nádraží ČD 
a v 6.10 hodin od kulturního domu. Závazné 
přihlášky a záloha budou vybírány 7. srpna ve 14 
hodin v přísálí kulturního domu v Novém Městě. 
V případě dotazů volejte p. Janů, tel. 728 178 545.

Zájezd do Babiččina údolí

Sledujte naši podrobnou konkrétní 
nabídku na webových stránkách DDM.
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: Masarykova ulice

Nové domy
Dvojí  život doktora Josefa Svítila

Na Masarykově ulici, tam, kde je nyní pošta, stá-
val dům číslo 228. Říkalo se mu U Svítilů. Dům 
byl ozdobený sgrafity, která  vytvořil v roce 1930 
Karel Němec. Na kolemjdoucí shlížely sličné moř-
ské panny a připojená říkanka prozrazovala, jak 
je dům starý: „Praděd  kul zde za roboty ze železa 
koním boty. Když se budil český lvíček, mýdla byl 
zde sklad a svíček. Kde jsou grunty třistaleté, pod 
záštitou mořských panen, poctivý ať obchod kve-
te! Pán Bůh s námi, zlý pryč! Amen.“ Tento dům 
patřil Josefu Svítilovi, který byl nejen kontrolorem 
občanské záložny, ale v letech 1891 až 1894 také 
starostou Nového Města na Moravě. Měl dva 
syny – Arnošta a Josefa. Arnošt si v domě otevřel 
obchod se smíšeným zbožím. Josef vystudoval 
medicínu a stal se v  rodném městě obvodním 
lékařem. Působil tu přes čtyřicet let.  Ordinaci 

a byt měl v  domě číslo 153 na rohu Masarykovy 
a Malé ulice. Jeho vnuk, inženýr Jiří Svítil, po 
letech vzpomínal: „Kolikrát i mě vzbudilo v noci 
bouchání na dveře – to když dědeček musel k na-
léhavým případům. Pokud jel k pacientovi mimo 
město, tak s ním jezdil kočí z hotelu U Kozů. Tam 
měli dva koně ke kočáru, ale v zimě je zapřáhli do 
saní. To si dědeček brával na sebe kožich a do saní 
ještě fusak a stěžoval si, že v takovém nečase musí 
ven. Ale stěžoval si jen tak na oko. K pacientům 
jezdil za každého počasí, i když mrzlo nebo chu-
melilo.“ Do povědomí novoměstských obyvatel se 
však MUDr. Josef  Svítil zapsal nejen jako obě-
tavý lékař. Zasloužil se o rozvoj městské knihov-
ny, byl novoměstským kronikářem a jednatelem 
kuratoria Horáckého muzea. V  Horáckých lis-
tech psal o významných osobnostech a umělcích 
Vysočiny. Ve svém domě hostil umělce nejen zdejší, 
ale i „přespolní“ – malířku Zdenku Braunero-
vou, spisovatele Karla Čapka, literárního kritika 
profesora Arne Nováka. Ti ho ovšem znali trochu 
jinak – jako básníka a spisovatele Jana Karníka. 
(Umělecké jméno převzal po svém strýci – faráři, 
příjmení po chalupě svého dědečka.) Jako překla-
datele, zejména slovenské a polské poezie. (V roce 
1949 dokonce dostal od polské vlády komander-
ský kříž řádu Polonia restituta.) Dalo by se tedy 

s  trochou nadsázky říci, že doktor Svítil vedl 
dvojí život. Když odložil bílý lékařský plášť, mě-
nil se v  jiného člověka – v  Jana Karníka. Jeho 
nejznámějším dílem se stal román Soumrak 
rodu Jamborova. První vydání této knihy z roku 
1921 s dřevorytem Karla Němce jsme mohli vi-
dět na výstavě, která se v březnu letošního roku 
konala v  Horáckém muzeu. Díky za ni, proto-
že návštěvníkům přiblížila prostřednictvím 
zajímavých dokumentů život i tvorbu doktora 
Svítila. Byly tu rodinné fotografie, vysvědčení 
od obecné školy až po lékařský diplom. A také 
četná přání k  životním jubileím, třeba k  sedm-
desátým narozeninám v  roce 1940. Přání je 
uloženo v krásné kožené vazbě, kterou zhotovil 
umělecký knihvazač Bohumil Pleva. Kresby 
připojil Karel Němec. V tomto veršovaném přá-
ní se píše mj.: „Za dílo Vaše přespanilé,/ jež pro 
náš kraj jste vykonal,/ občanství čestné od té 
chvíle/ nechť čelo Vaše zdobí dál.“ Z oken měš-
ťanského domu na Malé ulici vídal MUDr. Jo-
sef Svítil denně svůj rodný domek. V roce 1977 
byl ale dům číslo 228  spolu s  dalšími zbořen, 
protože překážel bytové výstavbě. Doktor Svítil 
se však na zkázu místa, kde prožil šťastné dět-
ství, nemusel dívat. Zemřel o devatenáct let dří-
ve.                                                                                                        Věra Rudolfová

Poněkud smutná nostalgie

Parčík a domy na konci Masarykovy ulice

Masarykova ulice, vycházející z Komenského 
náměstí k severovýchodu, dříve nazývaná „Nové 
domy“ končí na rozcestí k Maršovicím a k Po-
hledci parčíkem s křížem. Po 1. světové válce 
byl záměr opatřit Masarykovu ulici novým po-
vrchem, kanalizací, chodníky a zakončit parčí-
kem. V parčíku do té doby byla veřejně přístupná 

studna s výbornou pitnou vodou. Po 2. světové 
válce chtěl radní a učitel Aleš Částek z čp. 209 i se 
svými sousedy nový projekt a osázení parku. Při-
zvaný sochař Vincenc Makovský navrhl rozdělit 
park na tři travnaté plochy s vysázenými okras-
nými keři, stromy a oddychový kout s lavičkami. 
Kamenný kříž nebyl původně uprostřed parku 

a s jeho stěhováním byly problémy. V číslech 209 
a 210 působila firma J. B. Částek, která vyráběla 
různé zboží z tepaného barevného kovu a plechu. 
Byly to čajové a kávové soupravy, lustry, výkladní 
skříně do obchodů atd. Tyto výrobky exportovali 
i do Orientu. V čp. 211 je u Slonků. Otec Adolf 
koupil dům v roce 1913, kde chtěl pokračovat ve 
výrobě lyží a truhlařině, kterou začal se svým ot-
cem na Rokytně. Dlouho však nepodnikal. Když 
začala válka, musel narukovat na vojnu. Firmu 
začal budovat až po návratu v roce 1920. Sám si 
musel nejprve zhotovit stroje na dřevo: cirkulár-
ku a pásovou pilu ze dřeva. Protože až do roku 
1924 nebyl v Novém Městě třífázový proud, mu-
sel být pohon pásové pily prováděn dvouručně 
klikou přes převod. V srpnu 1928 Slonkův dům 
i vedlejší čísla 209 a 210 vyhořely. Po požáru se 
Adolfu Slonkovi podařilo obnovit výrobu již bě-
hem jednoho roku, ovšem dluhy splácel až do 2. 
světové války.                                         Vlastimil Slonek

Jedna z ulic Nového Města na Moravě, dříve 
zvaná Nové domy, nyní Masarykova, byla a je 
takovou promenádní třídou. Neobejdou se bez 
ní žádné významné okamžiky města. Tato stále 
proudící tepna přesunu nejen vozi-
del, ale hlavně pěších lidí zůstává 
velikým korzem práce a odpočinku. 
Vystavěna z místy i poměrně honos-
ných domů měla kulturní, obchodní, 
řemeslný, také zemědělský charakter 
(pověstní byli Žákovi hřebci). Ně-
které domy jsou již zbořeny a téměř 
celá strana ulice má novou výstavbu. 
Z těch hlavních zmizela budova dět-
ského domova (naproti kinu). Také 
už nejsou obchody ze zbořené strany, 
a to: U Panských, Trojanů, Svítilů, 
Šebků, Mrázků, Prášilů, Chalupů 
a Štiplů. Postupem času tu byly tři 
cukrárny, pekařství, potraviny, ovoce-zelenina, 
mlékárna s výrobou sýrů a řeznictví. Fotoate-
liér u Srnských, pojišťovna, dále látky, oděvy 
a galanterie, módní klobouky a vetešnictví. Te-

pané věci kovové, hodinářství u Budínů, nábytek 
a lyže Rohlík a Chroust, hračky, sportovní po-
třeby. Také sklo, porcelán, elektro i železářské 
zboží. Z řemesel holičství, čalounictví, krejčov-

ství, zámečnictví. Výrobna nábytku a lyží, tedy 
truhlářství. Ke spokojenosti lidí i hotely. Neboli 
veliká nabídka všeho skoro jako ve velkoměstě. 
Duchovní činnost zde zastupovaly – toleranční 

fara, orlovna (pozdější kino). Ulice Nové domy 
(Masarykova) směřuje z náměstí zhruba k seve-
rovýchodu. Horní část ulice končí malým náměs-
tíčkem s křížem a velikými domy v průčelí. Za 

nimi se nacházela velká výrobní zóna, 
která živila většinu nepříliš majetných 
obyvatel. Do ní spadaly: Kadlecova 
pila a tírna lnu, továrna na nábytek 
u Dvořáků, Slonkova pila a výrobna lyží 
i nábytku a kovodílna Sandrik – vyte-
pávání kovu. Nezanedbatelná zůstala 
i spojovací funkce k nádraží a dříve i k 
lihovaru. Když Nové Město na Moravě 
získalo statut okresního města, celé se 
jaksi sebevědomím napřímilo. Přispě-
lo k němu i vyzdobení zdejších hotelů 
a obchodů U Svítilů a Slonků sgrafity 
Karla Němce na Nových domech. Jistě 
by se daly najít v historii další věci, kte-

ré tuto ulici povznesly. Jistě proto neztratila svo-
ji důležitost, že je přístupná změnám. A Masa-
rykovo jméno stále bdí nad těmi Novými domy. 

Jiří Hubáček

Obchod u Trojanů
Jedním z obchodů na Masarykově ulici byl ob-
chod s textilním zbožím a galanterií „Josefa a Jan 
Trojanovi“. Obchod založila hned po 1. světové 
válce Josefa Zelená, novoměstská rodačka. Bě-
hem války absolvovala obchodní školu ve Svita-
vách a v Brně. Byla pak nějaký čas zaměstnaná 
jako účetní. Při této práci poznala, že obchodníci 
se snaží co nejvíce vydělat vysokými přirážkami 
k ceně zboží. Věděla, že Vysočina je chudý kraj, 

a proto se rozhodla, že si otevře obchod a bude 
všechno prodávat s co nejmenším ziskem. Bylo jí 
tehdy 22 let a peníze neměla. První krok byl, vy-
půjčit si je. Našli se dobří sousedé a přátelé, kteří 
vypomohli. Pronajala si starší zemědělské stavení, 
rozdělené na dvě části. První část byla upravena 
na prodejnu, která se postupem času zvětšovala. 
V roce 1926 se Josefa Zelená provdala za Jana 
Trojana. Společně se jim podařilo vybudovat ob-

chod založený na poctivosti. Obliba u zákazníků 
se šířila do širokého okolí. V roce 1932 Josefa ve 
svých 35 letech zemřela. Po třech letech se Jan 
Trojan podruhé oženil. To už měl obchod 10 za-
městnanců a jeho obrat tvořil pětinu obratu tex-
tilních prodejen v tehdejším okrese. V roce 1949 
byl obchod znárodněn a po čase zbořen. Na jeho 
místě v současné době stojí autosalon Hyundai. 

Květoslava Žilková

Nové domy – Masarykova – Nové domy – Ma-
sarykova – Gottwaldova – Masarykova. Stručný 
přehled změn názvů jedné ulice ukazuje, jak ošid-
né je pojmenovávat veřejná prostranství po osob-
nostech. Jednou Masaryk vadil nacistům, podruhé 
komunistům. Doufejme, že už nepřijde doba, kdy 
se bude muset opět přejmenovávat. Doufat ale v to, 
že se Masarykova stane opět plnohodnotnou ulicí, 
už bohužel nelze. Od osmdesátých let minulého 
století nám tu zbyla jen půlka ulice a nové domy 
k tomu. Kdyby v budoucnu přeci jen došlo k pře-
jmenování, navrhuji Bouratelů. Ale dost skepse, 
pojďme se obrátit do minulosti na zajímavá místa, 
kterých Masarykova ulice nabízí, či spíše nabíze-
la, celou řadu. Mezi většinou přízemními domy 
dlouho čněl patrový dům stavitele, starosty a také 
čestného občana Nového Města na Moravě Josefa 
Sadílka. K stavbám, na kterých se profesně podílel, 
patří dnešní gymnázium, evangelický kostel či již 
nestojící sokolovna. Vlastní rezidenci si postavil 

na pozemcích tří budov – čp. 200, 201 a 202, které 
koupil a nechal zbořit. Ač byl společenským člově-
kem, ve svém rozlehlém domě žil jako starý mlá-
denec sám pouze se sestrou Bertou. Přesto (nebo 
právě proto?) se dožil úctyhodných 91 let. Jeho 
dům čp. 200 se po přestavbě stal od roku 1937 li-
dovým domem (orlovnou) doplněným o přístavbu 
víceúčelového sálu podle projektu pražského ar-
chitekta Lva Krči. Tato společenská místnost slou-
ží od roku 1948 provozu jediného kina ve městě. 
Dnešní stav objektu ovšem mnoho důvodů k  ra-
dosti nenabízí. Přeneseme-li se na druhou stranu 
ulice, nenajdeme tam nic. V místě, kde dnes za-
číná proluka, stával ještě před čtvrtstoletím dům 
čp. 218. V roce 1928 se konečně završilo mnoha-
leté úsilí dobročinného spolku nazvaného Okresní 
péče o mládež a v tomto domě byl otevřen okresní 
dětský domov. Z kapacitních důvodů ale po válce 
došlo k přemístění dětského domova do bývalé 
Fritzovy vily na Školní ulici 460 (dnešní sídlo lesní 
správy). Odtud se zařízení definitivně vystěhovalo 
v roce 1973 do Rovečného. Teď si zkusíme zahrát 
na veselejší notu a odskočíme si do hospody. Na 
pivko k Musilům se chodí dodnes. V červenci roku 
1927 otevřel v domě čp. 215 Jan Musil nový hotel, 
který nazval skromně „Hospoda u Musilů“. O jeho 
vnější výzdobu se postaral Karel Němec sgrafity 
Hodování a Muzika. Původně přízemní budova 
byla dříve známa jako hospoda „U Bubna“ podle 
předchozího majitele Josefa Bubna. Pod názvem 
Švanyglova hospoda byla známa přízemní budova 

s číslem popisným 197. Tu před 1. světovou válkou 
koupil Jindřich Koza a později ji nechal přestavět 
na patrový „Hotel u Kozů“. Sám se pak stal prvním 
předsedou v  roce 1913 založeného Společenstva 
hostinských a výčepníků pro novoměstský soudní 
okres. Také U Kozů najdeme sgrafitovou výzdobu 
fasády. Pro někoho možná překvapivě není dílem 
Karla Němce, ale Aloise Podlouckého. Sgrafita tu 
vytrvala, hospoda ne. Na závěr si necháme slad-
kou tečku. Před Jindřichem Kozou vlastnil dům 
čp. 197 Jan Jelínek, vyučený cukrář. Svou cukrář-
skou živnost provozoval v domě čp. 206 stojícím 
před demolicí na konci Masarykovy ulice za kinem. 
Jeho nástupcem se stal cukrář František Javorský. 
Pocházel z Javorku a původně se jmenoval Kakač. 
Příjmení se pochopitelně nehodilo k  jeho sladké 
profesi, a tak si ho nechal úředně změnit. Jak je vi-
dět, stálá nejsou ani jména ulic, ani lidská příjmení.

Vít Křesadlo

V příštím čísle:
Malá ulice

Další fotografie najdete 
na webových stránkách 

fotogalerie.nmnm.cz.

Bratři Arnošt a Josef Svítilovi
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NOVOMĚSTSKO
Václav Hradecký, účastník Novoměstského SlunohraníPozvánka do středověkého Nového Města 

V  sobotu dne 14. září 2013 mohou všichni 
občané Nového Města na Moravě i návštěv-
níci z blízkého i širokého okolí opět navštívit 

„Den otevřených dveří památek“. V tento den 
budou zdarma zpřístupněny novoměstské pa-
mátky, především zámek, kde sídlí Horácká 
galerie, a bývalá stará radnice, jejíž prostory 
v současné době užívá Horácké muzeum. Pro 
pobavení a také pro poučení proběhne na Vra-

tislavově náměstí pestrý historický program, 
kdy malí i velcí diváci mohou zhlédnout šer-
míře, dobové tanečnice, kejklíře, orientální 
tanečnice a sokolníky. K  poslechu jim zahra-
je středověká hudba. Také palebná baterie 
dobových dělostřelců a mušketýrů oživí celé 
náměstí. Budete si moci osahat a vyzkou-
šet zbraně a zbroje, také si zastřílet z  luku 
a hodit válečnou sekerkou v  historické střel-

nici a svézt se na historickém kolotoči. Kro-
mě farmářských trhů bude všem kupujícím 
k  dispozici i středověké tržiště s  řadou pře-
kvapení. V příjemném prostředí parku na Vra-
tislavově náměstí na vás čeká atmosféra plná 
zábavy a poučení v duchu historie a romantiky.
Podrobný historický program bude uveřej-
něn na www.nmnm.cz    PhDr. Žofie Řádková 

     za odbor ŠKSV

Medové slavnosti
Širokou škálu medových výrobků a jiných 
včelařských produktů z domácí i zahraniční 
(slovenské) produkce nabídnou Novoměstské 
slavnosti medu. Ty se během posledních dvou 
prázdninových dní uskuteční již pošesté na Vra-
tislavově náměstí. Kdo tak ještě nezkusil medové 
pivo nebo všelijaké medové laskominy, určitě by 
měl navštívit stánek novoměstských včelařů před 
Horáckým muzeem. Děti si mohou odlít figurku 
ze včelího vosku a Bílá paní vám ráda dá ochut-
nat medovou kaši. Kdo včelím produktům nehol-
duje, může v pátek navštívit alespoň řemeslný 
jarmark, během kterého v 15:30 zahraje skupina 
Tata Band. V sobotu se uskuteční farmářský trh, 
k tanci a poslechu zahraje Bobrůvanka. -kuku-

Pouťové veselí patří především dětem
Prázdniny se překlenují do druhé půlky. 
S touto dobou je spojena i pouť Na Kostelíčku, 
které se v posledních letech dle vyzdobeného 
katolického hřbitova začíná říkat Mečíková. 
Pouť a s ní spojenou světskou zábavu milují 
především děti, proto pořadatelé i letos všech-
ny zvou na pouťové atrakce, které na Malé ulici 
budou již od pátku 16. srpna. Hlavní program 
je již tradičně připraven až na neděli 18. srpna. 
Po mši svaté ve hřbitovním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie mohou všichni návštěvníci navštívit 
třeba jarmark. Děti se mohou svézt na koni, vy-

zkoušet lukostřelbu nebo se jít podívat do areálu 
svazu chovatelů za vlakové nádraží na výstavu 
drobného zvířectva. Novinkou je loutkové před-
stavení občanského sdružení Umění mění, které 
v 11 a ve 14 hodin zahraje napínavou pohádku 
O Smolíčkovi. V rámci příběhu o malém chlapci, 
jelenovi a jeskyňkách děti prozkoumají proměny 
lesa během ročních období a samy pomohou vy-
tvořit divadelní scénu. Pro toho, kdo by si chtěl 
v rámci pouťového veselí zatančit nebo zazpívat, 
hraje na letním pódiu v parku na Vratislavo-
vě náměstí od 16 hodin Veselá sedma. -kuku-

Kdo byl svatý Mečík?
Pokud jsem se touto nesmyslnou otázkou dotkla 
někoho z katolických věřících, mezi kterými mám 
řadu přátel a kterých si vážím, ať trpělivě přečtou 
tyto řádky.  Věřím, že mi odpustí. Jako novoměst-
ský patriot se nemohu smířit s tím, že nás už ně-
kdy od června zvou poutače na „Mečíkovou“ pouť. 
V loňském roce jsem o této pouti psala v Novo-
městsku a vedle názvu „Mečíková“ jsem uvedla 
i další lidový název „Hušmorácká“, ale obě tato 
pojmenovávání považuji za neoficiální. Oficiál-
ním názvem je pouze „Pouť na kostelíčku“ nebo 

„Kostelická pouť“. Obecně řečeno je pouť velká 
slavnost, především církevní, konaná u kostela či 
kapličky ve svátek světce, kterému je příslušný ob-
jekt zasvěcen. Název se odvozuje od jména světce 
nebo místa konání. Tak např. z Babičky Boženy 
Němcové známe pouť Vambeřickou a Svatoňo-
vickou, ve Žďáru slaví pouť „Na Zelené hoře“ a 
naše město je příkladem obou možností. Ještě 

několik let po válce se na Vratislavově náměstí 
konala Anenská pouť. Proč dali novoměstští věřící 
přednost úctě k sv. Anně před patronkou kostela 
sv. Kunhutou, dokáží vysvětlit historikové. Škoda, 
že pouť lety zanikla. Zbyla nám tedy už jen zmíně-
ná pouť konaná v neděli po svátku Nanebevzetí 
Panny Marie na hřbitovním kostelíčku – tedy 
Kostelická pouť. A teď k mé otázce. Neexistuje 
pochopitelně ani svatý Mečík, ba ani žádný Me-
číkov. Pojmenování Mečíková pouť je tedy nepat-
řičné. Slovo pouť je odvozeno od slovesa putovati. 
Chceme-li mečíkovou pouť, putujme na Floru 
Olomouc, na Zahradu Čech  či do některého vel-
kého zahradnictví, kde tyto krásné květiny pěstu-
jí, radujme se nad pestrostí jejich barev na svých 
zahrádkách, zdobme jimi hroby svých zemřelých, 
ale nepojmenovávejme po nich slavnost, která už 
od nepaměti zvyklostem odpovídající název má. 

Jana Černá

Horácká výstava 
drobného zvířectva 
Ve dnech 17. a 18. srpna 2013 pořádá ZO ČSCH 
Nové Město na Moravě   ve svém výstavním are-
álu za nádražím ČD tradiční Horáckou výstavu 
králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva. 
Výstava je otevřena v sobotu od 8 do 17 hodin 
a v neděli od 8 do15 hodin. Po celou dobu výsta-
vy bude možné zakoupit krmiva, krmné směsi, 
chovatelské potřeby, drobné zvířectvo a okrasné 
ptactvo. Prodej králíků bude v sobotu začínat až 
od 13 hodin. Zvířata jsou vystavena v  krytých 
halách i na volném prostranství. Králíci, holubi 
a drůbež jsou delegovanými posuzovateli ČSCH 
oceňováni. Nejlepší obdrží čestné ceny. A stejně 
jako v loňském roce bude nejlepšímu chovateli 
předán Pohár starosty města. Občerstvení za-
jištěno. Pro děti do deseti let je vstup zdarma. 

-kuku-

Jeho kresby sršící laskavým humorem mohlo 
novoměstské publikum vidět v minulých letech 
v Horácké galerii. Vystudoval sociologii, je i 
malířem a málokdo zaznamenal, že se tento no-
voměstský rodák opakovaně účastní Novoměst-
ského Slunohraní jako hráč na violu. Jaký je tedy 
vztah Václava Hradeckého k hudbě, umění i na-
šemu městu?
Co vás vedlo účastnit se v rámci Slunohraní ama-
térské dílny pod vedením Janáčkova kvarteta?
Před třemi lety napadlo ředitele Horácké galerie 
Dr. Chalupu doprovodit  Slunohraní, které se 
v  prostorách galerie odehrává, výstavou kresle-
ného humoru, konkrétně mých kreseb s tématem 
hudba a muzikanti. Tu výstavu jsme plánovali už 
dřív a její spojení s festivalem byl šťastný nápad. 
Přijel jsem na vernisáž výstavy na závěr festivalu 
a Dr. Chalupa, který dřív sám hrával na violu, se 
elegantně zbavil návrhu pořadatelů, aby si zahrál 
s festivalovým orchestrem, tím, že ho přehodil na 
mne. Nebylo to vůbec snadné, ale atmosféra byla 
úžasná, tak jsem se přihlásil v dalším roce na celý 
kurs. A pak na další a teď doufám, že budu moci 
přijet i příští rok. Je to skvělý festival a obdivuji 
lidi, kteří ho dělají.

Hrál jste dřív na violu, než jste kreslil a maloval?
To určitě ne. Pastelky byly  v dětství jedna z mých 
nejlepších hraček. Ale v Novém Městě jsem začal 

chodit do houslí k panu řídícímu Jelínkovi. Když  
jsme se přestěhovali, nebyli v  tehdejší hudební 
škole moc nadšení tím, jak jsem se to naučil, a 
řekli, že jestli chci pokračovat, tak jedině na violu, 
která jim na škole chybí. Vůbec jsem netušil, jak 
skvělá to byla náhoda. Viola mi nakonec učaro-
vala.
Váš tatínek byl malíř, jeho obrazy jsou zastou-
peny i ve sbírkách Horácké galerie. Ale vlivem 
osudu patrně neměl možnost mít na vás větší 
umělecký vliv. Jak jste se k malování dostal?
Prožil jsem celé dětství mezi tatínkovými obrazy, 
tak mi připadalo přirozené, že budu taky malovat. 
Navíc se zděděné nadání nezapřelo. Náš třídní 
na základní škole v Novém Městě, pan učitel Do-
šla, poslal mé kresby na nějakou soutěž, odkud 
se vrátily vyřazené porotou, která to zdůvodnila 
tím, že to nekreslilo dítě, ale dospělý. Kreslil jsem 
tehdy velkou husitskou bitvu se spoustou postav, 
lidí, koní, bojových vozů. To bylo téma, které mne 
tenkrát fascinovalo. A kreslil jsem ho často. Hod-
ně jsem se naučil na tátových a třeba i na Alšo-
vých kresbách, ale nekopíroval jsem. Prostě jsem 
kreslil, jak jsem si to představoval. A malování 
přišlo samo. A stále jsem plánoval, že to bude 
moje profese.  Ale místo na Akademii nebo na 
Vysokou umělecko-průmyslovou školu, kde mne 
hodně lákala grafika, jsem po maturitě zamířil na 
Filozofickou fakultu studovat sociologii. U malo-
vání jsem zůstal až do chvíle, kdy jsem se pustil 
do kresleného humoru. To byly dva tak odlišné 
světy, že jsem je dlouho nedokázal spojit. Ale pak, 
po letech, jsem se k „vážnému“ malování zase 
pokorně vrátil.
Vaše obrazy mnohdy vesele nepůsobí, jsou 
snad humorné kresby jejich protipólem?
V člověku je plno protikladů a každý je někdy ve-

selý, někdy smutný. Každý, kdo kreslí nebo ma-
luje, v  tom, jak to dělá, vyjadřuje sám sebe. Ale 
zatímco humor se dělá víc hlavou, obrazy se ma-
lují víc srdcem, vyjadřují spíš pocity než myšlenky. 
Ale nevykládejte si to, že bych měl veselou hlavu 
a smutné srdce. Ono je to vždycky namíchané 
dohromady.
Jak vzpomínáte na Nové Město? Prý zde máte 
stále ještě ukryté poklady z dětství.
Nové Město je pro mne prostě místem dětství. 
A to je něco, k  čemu se člověk celý život vrací. 
A když je to místo tak krásné jako je Vysočina, 
vzpomíná na to o to víc. Jednou v létě jsem jel  
přes noc rychlíkem z Rumunska. Na chvíli jsem 
se k ránu probudil a stáhl jsem okno. Byla ještě 
tma, nebylo nic vidět -  ale když jsem se nadechl, 
ucítil tu zvláštní vůni, neměl jsem pochyb. Byli 
jsme na Vysočině. Za chvíli na to jsme projížděli 
Žďárem.  A ty ukryté poklady? Když mi bylo deset, 
musela maminka do nemocnice a mě poslala do 
Polabí k dědovi. A tam jsem se dozvěděl, že se stě-
hujeme. Proběhlo to beze mne, tak jsem ani ne-
mohl vybrat své klukovské skrýše. Třeba jsou tam 
pořád. Dodnes vím, co v nich bylo. Nové Město je 
pro mne prostě městem pokladů.
Děkuji za rozhovor.                                  Eva Kulková

Drobnými skutky lásky dozrát pro nebe
- vzpomínka na taťku Petra Pejchala - 

Před rokem naposledy trhal borůvky v lokalitách, 
které nám ani nikomu jinému neprozradil. Ta-
kové borůvkové, potažmo houbové, know – how. 
Ještě nedávno jsem je s velkou vděčností balila do 
tvarohového těsta a pak, sypané mákem, skoři-
covým cukrem nebo jen oslazené a řádně polité 
máslem slastně převalovala na jazyku. V tu chvíli 
mě ani nenapadne, že kvůli nim musel před pá-
tou ranní křepce vstát, aby se během dvou tří ho-
din sbírání vyhnul nepříjemnému horku a ještě 
protivnějším komárům. Za tu dobu stihl natrhat 
překvapivé množství, což dokládá drobný zážitek.  
Jednou se s  ním do lesa vydali také naši zná-
mí. Spokojeně přebírali borůvčí a plnili nádobu. 
Když se pak ve smluveném čase setkali u auta, 
chlubili se svým jedním kbelíkem, zatímco se 
taťka, také s jedním kbelíkem v ruce, usmíval pod 
vousy, ale v autě umně zakrýval svým zálesáckým 
svetrem další dva. Z mého pohledu byl borůvko-
vým rekordmanem a těžko jej už doženeme. Jak 

sám často říkával: „Učíme se, píšem, čteme, však 
my táty doženeme.“ A dodával: „A předežene-
me!“ V tomto ti, tati, s klidem v duši přenechám 
prvenství a zkusím se poprat o jiné. Když jsem 
seděla ty dvě poslední hodiny u jeho lůžka, dívala 
se na jeho ruce a dříve silná ramena, snažila jsem 
se modlit a odevzdávat ho do Božích rukou. Byly 
to pro mě těžké, ale vzácné chvíle, a když přišel P. 
Slouk udělit pomazání nemocných, byl taťka čás-
tečně při vědomí a svátost přijal. Mnohokrát mě 
to znovu táhne k tomu lůžku a nedokážu pocho-
pit okamžik, kdy tu byl a kdy už ne. Ačkoli věřím 
v Ježíše Krista a věčný život po smrti, stejně je to 
pro mě tajemstvím. Tváří v tvář taťkově smrti pře-
mýšlívám o tom, jak já žiji svůj život. V čem vidím 
přínos jeho života pro mě, pro nás. Nakonec při-
cházím k jakoby všedním drobnostem, které daly 
jeho životu ráz obdarování druhých. To když při-
jížděl na naši stavbu, aby zedničil a pak zaváděl 
elektřinu,  trénoval se mnou a brázdil novoměst-

ské tratě na lyžích, vysvětloval nám rozdíly mezi 
druhy hub nebo ukazoval roubování stromků. 
Když se zeptal, jak se nám daří, a poslouchal; den 
co den se, ať jako zaměstnaný i později jako dů-
chodce, lopotil v zahradě nebo na poli, aby přivy-
dělal nějakou tu korunu. Právě díky i jeho praco-
vitosti jsem mohla vystudovat a osamostatnit se. 
Podle setkání na pohřbu bylo zřejmé, že měl rád 
mnoho lidí a mnoho lidí mělo rádo zase jeho. 
Při společném posezení se pak vzpomínalo na 
fotbalová utkání, práci v  tehdejším družstvu ve 
Slavkovicích, na dětská léta s kamarády… Život 
vlastně není složitý, jenom je někdy těžké najít 
ten správný směr. A mně se stále zřejměji zobra-
zuje z taťkova života jako výstižné životní krédo: 

„Drobnými skutky lásky dozrát pro nebe.“ 
Díky, tati!  

S poděkováním za velikou lásku a účast vám 
všem za rodinu Pejchalovou 
Mgr. Ivana Horáková, dceraMEČÍKOVÁ POUŤ           18. 8. 2013
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují 

kvalitu a vysokou užitkovost

Petrovice - prodej 11. 9. 2013
* kuřice černé, červené, kropenaté - stáří 23 týdnů,  AKCE 180 Kč
* kuřice bílé (bílá vejce), stáří 18 týdnů, cena 180 Kč
* moularden (kříženec pižmová + peking. kachna), 
  stáří 1 - 3 týdny, cena 70 - 90 Kč

* holokrčky, stáří 2 -3 týdny, cena 90 - 100 Kč
* perličky, stáří 10 - 12 týdnů,  cena 170 - 190  Kč
* krůty divoké-bronzové, stáří 1 - 6 týdnů, cena 200 - 300 Kč

Info a objednávky: 
Gallus Extra s.r.o., Laštovičková Marie 
Petrovice 44, 592 31 N. Město na Mor., mobil: 736 408 840, 734 384 286

MILAN POLANSKÝ

ŽALUZIE 
VERTIKÁLNÍ, HORIZONTÁLNÍ

ROLETY 
DO STŘEŠNÍCH OKEN
ROLETY NOC A DEN

TĚSNĚNÍ OKEN
SÍTĚ PROTI HMYZU
JAPONSKÉ STĚNY

774 510 991, 607 510 991
POLANSKY64@SEZNAM.CZ
www.polansky-zaluzie.cz

Aktuální ceník 
inzerce najdete 
na stránkách:

noviny.nmnm.cz

Nabízí nejvýhodnější:
* hypotéky a úvěry ze stavebního 
spoření (od 2,69 %)

* pojištění vašeho vozidla
* kompletní servis stavebního 
  spoření

* pojištění nemovitosti 
(AKCE až 30% sleva)

* termínované vklady
* spořicí účet při fixaci 1 rok 1,9 %

Kontakt: 604 865 041 - Naděžda 
Kučerová, extra.61@seznam.cz

                              

PAPÍR - HRAČKY
Ivana Rajská, Komenského náměstí 

(nad Hruškou)
 nabízí 

kvalitní ŠKOLNÍ POTŘEBY 
PRO ŠKOLÁKY ve velkém výběru

!!! POZOR ZMĚNA !!!
Keramika 

(U Bukáčků) 
přestěhována na ulici 

Žďárská č. 41 
( u Veinlichů)

Rozpočtová 
kalkulace 
zdarma!

o montáže střešních oken, půdní
vestavby, rekonstrukce, realizace 
garážových stání a další...

Kontakt: 605 281 074
www.strechy-havlik.cz

Město hledá zájemce o koupi níže uvedených nemovitostí:
A) Budova  č.p. 204 (t.č. budova kina), včetně 
bytového domu č. p. 200 s p.č. 369 a 368/1, dále 
části pozemků p. č. 368/3, 368/2 a 370, a to v 
rozsahu dle přiloženého nákresu.

B)  1. pozemky rybníků p.č. 3408/21, 3408/26 
a 3415/2, zastavěná plocha (hráze)  p.č. 
3408/28 a 3408/29, zemědělské pozemky p.č. 
3417/33, 3417/35, 3408/20
2. stavební pozemek p.č. 3406/15
3. budova č. p. 330 (t.č. budova v areálu zahrad-
nictví) s p. č. 2037, objekty (přístřešek, garáže) s p. 
č. 2036/14 a 2038/1, pozemek (na části pozemku 
jsou umístěny stavby skleníků) p.č. 2036/12

4. pozemek (orná půda) p. č. 2036/1, a to jako 
celku nebo pouze jeho částí, vše v  k.ú. Nové 
Město na Moravě. V případě, že zájemci  projeví 
zájem  pouze o část nabízených nemovitostí, je 
možno nabízený celek geometricky rozdělit. 

V případě zájmu o odkoupení nabízených nemo-
vitostí nebo jeho částí si mohou zájemci telefo-
nicky domluvit pracovní schůzku na Městském 
úřadě v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo 
nám. 103, tel. 566 598 360, 723 190 997 (Ing. 
R. Fila). Zájemce v záměru vyspecifikuje roz-
sah koupě nabízených nemovitostí, současně 
předloží podnikatelský záměr a nabídne městu 

kupní cenu. Zájemci o koupi výše uvedených 
nemovitostí mohou návrh doručit na městský 
úřad do 15. 9. 2013.

Bližší a doplňující informace o případných zá-
vazcích, nájemních vztazích, smlouvách na 
odběry energií apod. vám budou podány na 
Městském úřadě v  Novém Městě na Moravě, 
odbor investic a správy majetku - Ing. R. Fila, 
případně Ing. T. Vinklerová, tel. 566  598 355. 

Zájemci o koupi nabízených nemovitos-
tí uvedených výše se mohou s těmito se-
známit po předchozí telefonické dohodě.

NOVOMĚSTSKO

NSS děkují
V  tomto roce Novoměstské sociální služby vy-
hlásily veřejnou sbírku. Trvala od 7. února do 
30. června. Cílem sbírky bylo získat finanční 
prostředky na zkvalitnění životních podmínek 
uživatelů pečovatelské služby. Výtěžek z  této 
sbírky činí 51.711,75 Kč a bude použit na za-
koupení kompenzačních pomůcek pro seniory, 
materiální vybavení výtvarného ateliéru a vy-
budování reminiscenčního – vzpomínkového 
koutku v  prostorách NSS. Tento koutek má 
sloužit k  vyvolání příjemných vzpomínek, kte-
ré jsou pro člověka důležité a zlepšují kvalitu 
jeho života. Touto cestou bychom vás chtěli 
požádat o pomoc při realizaci tohoto koutku. 
Rádi přijmeme darem tyto předměty: truhlu 
(která se využívala na uskladnění např. oble-
čení), stojací lampu s cylindrem, staré obrazy 
i fotografie, funkční gramofon, staré funkční 
rádio, skříň, komodu, možno i s  prosklenou 
vitrínou, stará křesla i židle apod. Pokud ně-
které tyto věci vlastníte, zavolejte nám nabíd-
ku na tel. číslo 733  121  772.  Děkujeme vám.

Ing. Hana Janů, ředitelka NSS

Skály bez stromů? Rozhodnout 
můžete i vy
Správa CHKO Žďárské vrchy zvažuje odkrytí vy-
braných skalních útvarů. To znamená odlesnění 
jejich bezprostředního okolí. „V první polovině 
minulého století byly skalní útvary výraznými 
a na dálku viditelnými dominantami v krajině. 
Postupně však zmizely v okolních lesních, pře-
vážně smrkových porostech. Cílem odkrytí je zvý-
šení krajinářské atraktivity oblasti a zároveň také 
posílení druhové pestrosti okolí skalních útvarů“, 
uvedl vedoucí správy Václav Hlaváč. Zda budou 
skalní útvary odkryty, záleží na výsledcích jed-
nání s vlastníky lesních pozemků, státní správou 
lesního hospodářství, dotčenými obcemi a také 

veřejností. Vážení čtenáři, máte tedy možnost 
zapojit se do ankety, která je k tomuto tématu 
dostupná na adrese: http://zdarskevrchy-anketa.
wz.cz/anketa.php. A ještě jedna zajímavá infor-
mace. Některé ze skalních útvarů, které možná 
budou odkryty, byly tzv. historickým hnízdištěm 
sokola stěhovavého. Sokoli ve Žďárských vrších 
v současné době nehnízdí, ale jak Novoměst-
sku potvrdil ornitolog Jaromír Čejka, opětovné 
zahnízdění sokolů po odlesnění skal je možné. 

„V současné době jsou skalní útvary hnízdišti výra 
velkého a krkavce velkého. Zahnízdění sokolů 
po odkrytí skal můžeme předpokládat.“  -svj- 

Velká 
narozeninová akce

pátek 16. 
srpna 
2013

Oslavte s námi 20 let!

SKÁKACÍ HRAD

SLEVA 10 % 
NA ZBOŽÍ

modelování
z balónků

losování o ceny

workshop

balÓnky + magnetky

ledová tříšť, 
cukrová vata

foukací 
panák

vše 
zdarm

a

malování na textil

Nově otevřená půjčovna svatebních šatů
Svatební šaty Amálka, Krátká 7, Žďár n. Sáz.
Pracovní doba: po - ne po tel. domluvě
Tel.: 604 939 032, www.svatebni-saty-amalka.cz
e-mail: svatební-saty-amalka@seznam.czkoncert

Více info: 
lysinalenina.cz

Los Rumberos Trio
21. 8. 2013

20:00 U Pasáčka
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Nenašli jste svoji akci v přehledu? Vložte ji do kulturního kalendáře na 
webu www.nmnm.cz nebo kontaktujte Informační centrum. Zde probíhá předprodej vstupenek kulturního domu.

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

PODIUM VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ
10. 8. 2013 / 19:00   Koncert John de Jong band

Koncert John de Jong band (anglický zpěvák, kytarista & skladatel)
 & hosté Martin Neil (anglický bubeník & perkusista) + Libor Orel percussion ensemble

18. 8 . 2013 / 16:00   Veselá sedma
Dechová hudba z Vysočiny, koncert v rámci Mečíkové pouti

30. 8. 2013 / 15:30 - 17:30   TATA BAND
Koncert v rámci akce Slavnosti medu aneb sladké ukončení léta. Repertoár kapely je složen ze známých dixielando-

vých skladeb domácích i zahraničních autorů. Jsou zde však obsaženy i písně jdoucí za hranice tohoto stylu.
31. 8. 2013 / 9:00 - 11:00  Bobrůvanka

Koncert dechové hudby z Vysočiny se koná v rámci akce Slavnosti medu aneb sladké ukončení léta. 

Vstupné dobrovolné
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List1

Stránka 1

srpen výstava Jiří Hrbek – Fotografické cykly Horácká galerie
srpen výstava Jaroslav Šerých – Pouto mé radosti Horácká galerie
srpen výstava Josef Klimeš – Rovnováha Horácká galerie
srpen výstava Bienále 2012 – výstava Akademie ze Světlé nad Sázavou Horácká galerie
srpen výstava Jindřich Hegr – Výběr z tvorby Horácká galerie
srpen výstava Království loutek Horácké muzeum

do 5.8. výstava Radim Hanke – Cyril, Metoděj, Jan Horácké muzeum
do 16.8. výstava Výstava Antonína Smažila Bobrová
do 16.8. výstava Výstava prací Bohumila Bublíka Jimramov
do 23.8. výstava Helena Puchýřová – Přívětivá Vysočina Fryšava
do 24.8. výstava Nový Jimramov
do 28.8. výstava Novoměstská a jiná strašidla Městská knihovna

1.8. 15:00 pro děti Strašidelné podzemí Horácké muzeum
2.8. 18:00 pro děti kino
3.8.   7:00 sport Turnaj nadějí – turnaj v malé kopané pro starší žáky Petrovice
3.8.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
3.8.   8:30 trh Farmářský trh Křižánky
4.8.   7:00 sport Ponorka Cup 2013 – 18. ročník turnaje v malé kopané Petrovice
6.8. 16:00 pro děti Čtyřlístek ve službách krále, ČR 2012   (hraje se i v 18:00) kino
8.8. 14:00 Křižánecký piknik                 (sraz před Obecním úřadem)
9.8. 20:00 kino Fimfárum – do třetice všeho dobrého, ČR 2011 kino

10.8.   8:00 trh Farmářský trh Sněžné
10.8. 18:00 koncert Vratislavovo náměstí
10.8. 18:00 tanec Country večer s kapelou Cech
11.8. 13:00 ostatní 120. výročí založení SDH Hlinné Hlinné
16.8. 18:00 pro děti Madagaskar 3, USA 2012 kino
17. - 18.8. ostatní Horácká výstava drobného zvířectva areál svazu chovatelů

17.8.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
17.8. 13:00 trh Farmářský trh Křižánky
18.8.   8:00 ostatní Na kostelíčku
18.8.   9:00 trh Řemeslný jarmark Na kostelíčku
18.8. 10:30 ostatní Mše svatá hřbitovní kostel
18.8. 11:00 pro děti O Smolíčkovi, loutkové divadlo           (hraje se i ve 14:00) Na kostelíčku
18.8. 16:00 koncert Veselá sedma Vratislavovo náměstí
21.8.   9:30 ostatní kulturní dům
21.8. 20:00 koncert penzion U Pasáčka
23.8. 17:00 pro děti Krušnohorské pohádky, ČR, animované pásmo kino
23. - 25.8. koncert Jimramov

25.8. 16:00 beseda Beseda s Ing, Karlem Holomkem evangelický kostel
27.8.   9:00 ostatní kulturní dům
30. - 31.8. ostatní Novoměstské slavnosti medu Vratislavovo náměstí

30.8.   8:00 trh Řemeslný jarmark Vratislavovo náměstí
30.8. 15:30 koncert Vratislavovo náměstí
30.8. 18:00 pro děti Na vlásku, USA 2010 kino
31.8.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
31.8.   9:00 koncert Vratislavovo náměstí

Jiří Šťourač – Večer

Šmoulové, USA 2011, animovaná komedie

gastro rybník Řásník

Koncert John de Jong Band, hosté Martin Neil a Libor Orel
 Obůrka, Rokytno

Mečíková pouť

Second hand
Los Rumberos Trio

Open air festival Otevřeno Jimramov

Prodej oděvů Belitex

Tata Band

Bobrůvanka
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