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Pravidlo o tom, že je stále co zlepšovat, platí 
i v našem městě. V září a říjnu se tak v Novém 
Městě rozjedou další investiční akce. Stavět se 
již začalo v blízkosti Kazmírova rybníka, nad 
kterým se vybuduje lávka přes říčku Bobrůvku. 
Lávka z železobetonové konstrukce by měla 
zlepšit pěší propojení centra města s nemoc-
nicí. Díky novému propojení bude snazší také 
cesta k nedávno zrekonstruovanému rybníku, 
který je v současnosti vyhledávaným odpočin-
kovým místem. Proměny se dočká i Tyršova 
ulice. Zrekonstruována bude její část před 
Kulturním domem. Díky tomu zde vznikne 13 
parkovacích stání, postavena tu bude nová au-
tobusová zastávka MHD. Nové tu bude také 
veřejné osvětlení, upraveny budou chodníky. 

„V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby, stavební práce by měly být zahájeny 
v první polovině měsíce září. Pomoci by nám 
měla i státní dotace,“ říká místostarosta Pavel 
Štorek. Veškeré práce by měly být hotovy do 
konce října.  Na začátku září odstartuje v pořadí 
třetí velká stavební akce. V Domě s pečovatel-
skou službou bude vybudován dlouho poptáva-
ný lůžkový lanový výtah. Výtahová šachta pro 
osazení výtahu bude postavena v zadní části 
budovy směrem k ulici Německého. Výtah, kte-
rý by měl být zprovozněn na přelomu listopadu 
a prosince, pojme až 21 osob. Na přelomu září 
a října bude finišovat také zateplení školní jídel-
ny ZŠ Leandra Čecha, čímž město pokračuje 
v rekonstrukci svých školských zařízení. -mah-

Tropy, zázemí a čistá voda. 
Koupaliště lákalo davy 
Návštěvnost novoměstského Koupaliště trhala 
v době prázdnin rekordy. Nahrávaly tomu tro-
pické teploty, nově vybudované zázemí a také 
čistá voda. „Kvalita vody byla a je velmi dobrá,“ 
říká provozní pracovník TS služeb Petr Šustr. 
Podle mnohých lidí bylo Koupaliště podstatně 
čistší než voda v rybnících Sykovec a Medlov. 
K dobrému koupání přispěli i samotní návštěv-
níci. Většina z nich totiž dbala zákazů týkajících 
se rozdělávání ohně, vjezdu a koupání psů. Pra-
vidla dodržovali také pejskaři, kteří respektovali 
vyhrazený prostor pro venčení.  Koupaliště se 

těšilo vysoké návštěvnosti i díky zprovoznění 
bufetu, jehož provozovatelem jsou TS služ-
by. „Lidé jsou s novou službou velmi spokojeni. 
Čekali na otevření a návštěvnost hlavně v hor-
kých dnech byla veliká,“ popisuje ekonomka TS 
služeb Helena Popelková. Ve slunných dnech 
tu bylo obslouženo i více než čtyři sta lidí. Spo-
kojen však stále není starosta města. „Budeme 
muset dále zlepšovat zázemí Koupaliště a jednat 
s rybáři o tom, jak zajistit čistší vodu“, plánuje 
Michal Šmarda, co vše by město mělo stihnout 
do příštího léta.                                                 -mah-

strana 13
V Novém Městě začne 
celoplošná deratizace

Od konce září budete moci na železnici v Kraji 
Vysočina potkat vlak polepený motivy z Nové-
ho Města na Moravě. Slavnostní křest a předá-
ní vlaku se uskuteční 27. září v 9.30 hodin na 
novoměstském vlakovém nádraží. Souprava 
následně vyjede po trase Žďár - Havlíčkův Brod 

- Jihlava. Tato jízda bude pro všechny návštěv-
níky zdarma. Město využívá nabídky Českých 
drah a Kraje Vysočina k prezentaci a propaga-
ci regionu. Pro fanoušky železnic uvádíme, že 
polepen bude vlak RegioSpider, který je nový 
a jezdí po Vysočině od prosince 2012.  -svj- 

Nové Město bude
mít „svůj“ vlak

Ve městě rostou nové zastávky  
Po celém městě se začaly objevovat malé dlážděné 
ostrůvky. Celkem jich lze napočítat 14. Na těchto 
místech budou v průběhu několika týdnů vybu-
dovány zastávky MHD, jejichž zkušební provoz 
má být záhajen v lednu příštího roku. V průběhu 
celého roku 2014 budou mít Novoměšťáci mož-

nost připomínkovat trasy, umístění jednotlivých 
zastávek i časy odjezdů autobusů. Město chce vy-
zkoušet i různé typy autobusů tak, aby byl vybrán 
ten nejvhodnější. Zavedením MHD radnice vy-
chází vstříc zejména seniorům a rodinám s dětmi. 

-mah-
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Město chystá další novinku. 
Transparentní účet 

Finanční dar pro 
Základní školu

Pěší zóna ke Ski 
hotelu

Omezení kamionové dopravy ve městě 

Zpráva Městské policie. Přestupků nepatrně ubylo 

Základní škola Leandra Čecha získala finanč-
ní dar od výrobce cukrovinek společnosti Fe-
rrero. Částka 50 tisíc korun bude využita na 
zakoupení sportovního zboží nebo opravu 
sportoviště. Společnost pravidelně spolupra-
cuje se školami, dětskými domovy, sdružení-
mi, nadacemi a dalšími organizacemi.  -mah-

Stále více aut jezdí po silnici směrem k  cha-
tě Mercedes. Zároveň stále více lidí upo-
zorňuje na zvýšený provoz na této vycház-
kové cestě. V  současnosti dopravní komise 
zvažuje možnost označit úsek od křižovatky 
Hubertka po Ski hotel jako pěší zónu.      -mah- 

Nový člen 
kontrolního výboru 
Zastupitel města MVDr. Dan Sokolíček re-
zignoval na členství v  kontrolním výboru. 
Tuto zprávu vzalo na vědomí zastupitelstvo 
města. Novým členem výboru se stal Luděk 
Sečanský. Kontrolní výbor dohlíží na plně-
ní usnesení zastupitelstva a rady, dále na 
dodržování právních předpisů a plní další 
úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.   -mah-

Od 1. října zprovozní Nové Město vlastní 
transparentní účet. Tím se zprůhlední peněžní 
operace úřadu. Zároveň jde o novinku, která 
by neměla uniknout pozornosti občanů. Zpro-
vozněním transparentního účtu se totiž dříve 
neveřejné informace stanou veřejnými. „Obča-
né budou mít možnost sledovat každý pohyb 
na účtech města. Musí však také počítat s tím, 
že i jejich platbu městu každý uvidí,“ říká sta-
rosta města Michal Šmarda. To znamená, že 
kdokoliv bude mít možnost zjistit, kolik se na 
účtu nachází peněz a jaké částky tu v poslední 
době přibyly. Tím pádem by občané měli pečli-
vě zvážit, jaké informace uvedou k identifikaci 

svých plateb. „Někdy se nám stává, že občané 
místo dohodnutých identifikačních znaků po-
užívají svoje rodná čísla, pak by samozřejmě 
mohl od 1. října nastat problém,“ vysvětluje 
vedoucí finančního odboru Tomáš Vlček. Pro-
blém  spočívá v tom, že rodná čísla zveřejněná 
vedle zaplacené částky by mohla být lehce zne-
užita. Úřad totiž nebude mít možnost uvedené 
informace dodatečně odstranit. Zprovoznění 
transparentního účtu je po klikacím rozpočtu 
další novinkou ve snaze zprůhlednit finanční 
toky města. Služba klikací rozpočet získala 
v soutěži Zlatý erb první cenu. Byla oceněna jako 
nejlepší elektronická služba měst a obcí.   -mah-  

Nová znělka rozhlasu je laděna na 
dobré zprávy 

Po letech bude mít hlášení městského rozhlasu 
novou znělku. Stalo se tak díky soutěži, která 
byla vyhlášena letos v dubnu. Z takřka dvou 
desítek zvukových příspěvků byl vybrán hudeb-
ní počin Novoměšťáka Josefa Šerdzika. Ten již 
převzal ocenění za nejlepší návrh znělky, která 
bude uvádět každé hlášení. Znělka má poža-
dovaných 20 vteřin a porotu oslovila například 
svým pozitivním nábojem. Jak vítězná znělka 
vznikla? „Zapnul jsem si klávesy, chvilinku 
brnkal a motiv byl na světě. Následné složení už 
byla otázka chvíle,“ popisuje Josef Šerdzik. Za 
zrodem nové znělky však nestojí pouze brnká-
ní. Šlo o promyšlenou tvůrčí práci. „Chtěl jsem, 

aby znělka byla rázná, aby dokázala v  člověku 
vzbudit pozornost. Dával jsem si také pozor na 
to, aby znělka nebyla přeplácaná, aby v ní neby-
lo moc tónů. Pak by posluchač nevěděl, jakou 
melodii má dříve poslouchat,“ přibližuje Šerd-
zik. Výsledná melodie má dle slov jejího autora 
upozorňovat na příchod dobrých zpráv. „Hud-
ba je pozitivní a měla by v posluchačích vyvolat 
určité dobré očekávání,“ dodává Šerdzik, který 
se hudbě věnuje odmalička. Za klávesy poprvé 
usednul v šesti letech. Kromě toho zvládá hru na 
kytaru, harmoniku a bicí.  Nová znělka by měla 
poprvé zaznít po výměně současného rozhlaso-
vého zařízení za nový bezdrátový rozhlas.  -mah-

Zdislava se stihne 
dostavět v termínu 

Práce na rekonstrukci Centra Zdislava nabírají na 
obrátkách. Postavena je již nadzemní část a polo-
žen nový krov a střecha. Byť počasí stavbařům 
zpočátku nepřálo, měly by se veškeré práce stih-
nout v dohodnutém termínu. „Zhotovitel stavby 
nám potvrdil, že se stavba stihne v termínu, což 
je do 31. října letošního roku,“ říká novoměstský 
starosta Michal Šmarda. Rekonstrukce stacio-
náře si vyžádá částku 8,5 milionu korun.  -mah-

Úkol zní jasně! Je třeba omezit kamionovou do-
pravu ve městě. Na světě jsou již úpravy provo-
zu aut s návěsy, které na doporučení dopravní 
komise schválila rada města. Tyto úpravy na-
vazují na započatou praxi, přičemž přináší i zá-
sadní novinky. Strážníci městské policie budou 
nadále pravidelně kontrolovat odstavování ná-
kladních vozidel v nočních hodinách na území 
města. „Město má zónu zákaz stání nákladních 
vozidel od 21.00 do 05.00 hodin. Tyto znač-
ky jsou umístěny na všech vjezdech do města. 
Strážníci samozřejmě dohlížejí na dodržování 
zákazu a řidiči, kteří tento zákaz nerespektu-
jí, jsou pokutováni,“ říká velitel strážníků Jiří 
Hradil. Nejčastěji jsou kamiony odstavovány na 
ulicích Nádražní, Dukelská a Malá. „V součas-
né době se situace díky pravidelným kontrolám 
výrazně zlepšila a řidičů, kteří porušují tento zá-
kaz, je minimum,“ poznamenává Hradil. Přesto 
je možné večer ve městě na odstavený kamion 
narazit. „Zákaz se nevztahuje na soukromé po-

zemky, tudíž je možné ve městě na některých 
místech spatřit odstavené nákladní vozidlo,“ 
objasňuje Hradil. O něco méně však bude vidět 
kamiony na Vratislavově náměstí, kde je nově 
upraven průjezd nákladní dopravy. V jeho blíz-
kosti budou instalovány dopravní značky, které 

řidiče upozorní na možnost zásobování pouze z 
jedné strany, a to od Komenského náměstí. Tudy 
budou kamiony jak vjíždět, tak vyjíždět. Na Pa-
lackého náměstí zase přibude značka informu-
jící o zákazu odbočení pro vozidla nad 3,5 tuny.  

-mah-

Městská policie uzavřela „účet“ za uplynulý rok. 
Ten se mimo jiné týká srovnání počtu přestup-
ků. „V roce 2012 řešili strážníci 1029 přestupků, 
v roce 2011 to bylo 1051 případů,“ říká jejich 
šéf Jiří Hradil. Co se naopak v loňském roce 
zvýšilo, je četnost upozornění ze strany občanů 
města. Zatímco v roce 2011 bylo takto oznáme-
no 1051 případů, v roce 2012 to bylo již 1622 
případů. Není však pravidlem, že by všechna 

tato oznámení přivedla strážníky na stopu trest-
ného činu či přestupku. „Strážníky jsou ale vždy 
prověřována,“ doplňuje Hradil. Občané se tak 
nezdráhají ve větší míře obracet na strážníky 
a zároveň je to dobrý signál, že jim občané dů-
věřují. Co naopak stále platí, je fakt, že nejvíce 
práce mají strážníci v době víkendu, zejména 
pak během pátečních a sobotních večerů. Na-
pilno mají také v období prázdnin. Není novin-

kou, že mezi nejrizikovější lokality ve městě pa-
tří všechna sídliště, kde se vyskytuje větší počet 
osob. Problémy leckdy přitahují také restaurace 
a hospody ve městě, kam jsou strážníci voláni 
z důvodu rušení nočního klidu či k výtržnos-
tem. Právě přestupky proti veřejnému pořád-
ku jsou společně s přestupky v dopravě vůbec 
nejčastější. Na pořádek v našem městě dohlíží 
v současné době celkem 9 strážníků.   -mah-

Rozkvetlý kruhový objezd? Květiny potěší motoristy
Je to patrné na první pohled. Zeleň na kruho-
vém objezdu i přes péči trpí. Nepomáhá ani 
jarní údržba, kdy jsou všechny keře zmlazeny 
a pohnojeny, ani pravidelné měsíční kúry. „Ka-
ždý měsíc se objezd pleje a vystřihují se odnože 
skalníků, které obkličují a utlačují ostatní rost-
liny,“ říká správce městské zeleně Bohumil Do-
stál. Pomoci nemůže ani chemický postřik, kte-
rý by plochu zbavil plevelu. Není totiž možné 
jej použít. V současnosti jsou skloňovány mož-
nosti, jak dále postupovat.  Nabízí se například 

varianta, že by část objezdu byla oseta trávou 
a jeřáby by byly nahrazeny kvetoucími stromy. 

Současně by skalníky byly nahrazeny letnička-
mi a jarními cibulovinami. Přibyly by také trval-
ky, které by tu postupně kvetly celý rok. „Tako-
vý obrázek je vidět při projíždění Holandskem 
a Francií. Kombinace trvalek s cibulovinami 
a letničkami by působila jako pěkné přivítání 
všech, co přijíždějí do našeho města,“ pozna-
menává zahradnice Milena Jirčíková s tím, že 
by nahrazené rostliny nepřišly nazmar. Dopl-
nily by totiž zeleň na jiných místech ve městě. 

-mah-  

U nemocnice bude nové parkoviště 
Pod nemocnicí se buduje nové parkoviště. Nová 
parkovací plocha přibude na ulici Pavlovo-
va.  Parkovací místa jsou vybudována zároveň 
s  dlouho plánovanou a potřebnou rekonstrukcí 

„úvozu“ k  železniční zastávce. Nové parkoviště 
pomůže především lidem z okolních domů, které 
nedostatek parkovacích míst trápil řadu let. Ote-
vřeno bude v průběhu letošního podzimu.   -mah-

Nová zelená úsporám 2013
Pracoviště Státního fondu životního prostředí 
ČR začala přijímat žádosti v první výzvě pro-
gramu „Nová zelená úsporám 2013“. Program 
Ministerstva životního prostředí je zaměřen na 
úspory energie a obnovitelné zdroje energie v 
rodinných domech. První výzva je zaměřena na 
tři typy opatření. Prostředky budou poskytnu-
ty na zateplení rodinných domů, na výstavbu 
energeticky nenáročných rodinných domů a na 
efektivní využití zdrojů energie. V  tomto přípa-

dě jde o výměnu starých zdrojů tepla za kotle na 
biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná 
čerpadla, plynové kondenzační kotle, solární 
systém na ohřev teplé vody a přitápění. Žadate-
lé, kteří zkombinují více opatření, mají možnost 
získat speciální bonus 10 tisíc korun. Finanční 
prostředky mohou být vyplaceny už na podzim 
letošního roku. Součástí podpory je i příspěvek 
na přípravu a zajištění těchto opatření. Jde na-
příklad o příspěvek na zpracování odborného 

posudku, technický dozor stavebníka a na prove-
dení měření průvzdušnosti budov. Podrobné in-
formace naleznou zájemci na internetové adrese 
www.nzu2013.cz. Žadatelé z Kraje Vysočina se v 
rámci programu Nová zelená úsporám 2013 ob-
rací na pracovníky krajského pracoviště Státního 
fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Sídlí na 
ulici Havlíčkova 111. Otevřeno je tu v pondělí 
od 12.30 do 17.00 hodin a ve středu od 8:00 do 
11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.   -mah-
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Naučná stezka Tři kříže 

Nové Město připravuje oslavy výročí. 
Připomene bratry Křičkovy a Štursu

Další zpravodaj

Naše město ctí své tradice. S  tím se pojí i při-
pomínání výročí významných rodáků a dalších 
Novoměšťáků, kteří se proslavili na poli vědy, 
umění či sportu.  Nejinak tomu bude v následu-
jících letech. Vybrány jsou již osobnosti, které 
svým významem překračují náš region, ale 
přesto je jejich tvorba ovlivněna Vysočinou. Rok 
2014 bude věnován bratrům Jaroslavu a Petru 
Křičkovým. V  tomto roce si připomeneme 45. 
výročí úmrtí hudebního skladatele Jaroslava 

Křičky (27. 8. 1892 -  23. 1. 1969) a 130. výročí 
narození a 65. výročí úmrtí básníka a překla-
datele Petra Křičky (4. 12. 1884 – 25. 7. 1949). 
Jejich památka bude uctěna vysazením šípko-
vého keře a umístěním pamětního kamene na 
cestě z Nového Města do Maršovic. Skloňována 
je také možnost uspořádat netradičně pojatý 
večer věnovaný těmto osobnostem přímo na 
půdě jejich bydliště na rychtě v Maršovicích. 

„Uvažuje se o vytvoření pracovní skupiny, kte-
rá by oslavy výročí bratří Křičků připravila,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda. 
Počítá se spoluprací novoměstských institu-
cí, občanských sdružení či nadšenců. „Měli 
bychom tyto osobnosti uctít vším, co můžeme 
nabídnout a předvést. Důležitá je také koordi-
nace, aby se ve městě zbytečně nepřekrývaly 
připravené akce,“ doplňuje starosta.  Stejně 
by se mělo postupovat o rok později. V  roce 
2015 si připomeneme 135. výročí narození a 
90. výročí úmrtí světoznámého novoměstské-

ho rodáka, sochaře Jana Štursy  (15. 5. 1880 
- 2. 5. 1925). Dále budeme slavit 380. výročí 
povýšení Nového Města na město kardinálem 
Františkem z Dietrichsteina (30. 11. 1635). 

-mah-, -řád-

Do finále se blíží hned několik staveb

Nejen pro podzimní procházky bude od konce 
září zpřístupněna Naučná stezka Tři kříže. „Na-
bídne nové poznatky, nádherné výhledy, řadu 
informací o památkách a pamětihodnostech 
lokality, flóru a faunu chráněného krajinného 
území i část historických, etnografických a geo-
grafických zajímavostí Nového Města na Mora-
vě“, upřesnila Žofie Řádková z Městského úřadu. 
Nejnižší bod trasy je ve výšce 594 m n.m., nejvyš-
ší v 675 m.n.m., návštěvník tedy zdolá převýšení 
81 metr. Terén je vhodný i pro kolaře či zdatné 
maminky s kočárky. Začátek Naučné stezky Tři 
kříže bude na Jánské ulici u hostince Za vodou. 
Cesta směřuje dále po Brněnské ulici na kopec 
Kalvárie, zvaný také Kaplisko, k unikátní památ-
ce Tří křížů, odkud je nádherný výhled na pa-
norama města.  Dále nás zavede k soustavě mi-
chovských rybníků s jedinečnou flórou a faunou 
a přes Horní Dvůr zpět na Jánskou ulici. „Bude-
me nabízet trasu malého okruhu s pěti zastavení-
mi a celkovou délkou 2,5 km. Do budoucna se po-
čítá i s velkým okruhem, který bude mít délku 5,5 
km a bude velice úzce navazovat na stávající malý 
okruh“, doplnila Žofie Řádková. Pro ty z vás, kte-
ré informace o nové stezce zaujala a stihnou si ji 
projít do poloviny listopadu, vyhlašujeme soutěž. 

Odpovězte na 5 následujících otázek: 
1. Jak se mezi lidmi lidově říká Jánské ulici a které 
řemeslo jí tento lidový název dalo?
2. Kříže nad městem byly vztyčeny jako podě-
kování za Boží ochranu před dvěma chorobami. 
Kterými?
3. Co je to nebeský rybník?
4. Díky čemu vydržely v haltýři potraviny čerstvé?
5. Z kterého roku pochází první zmínka o rybnič-
ní soustavě Trnka, Křivka, Němec?

Odpovědi na otázky najdete na informačních 
tabulích u jednotlivých zastavení. Zašlete nám 
je mailem – zpravodaj@nmnm.cz  do 15. listo-
padu. Tři vylosované výherce odměníme.    -svj-

Zastavení:
Svatojánka (hostinec Za vodou, Jánská ulice) - 
výchozí
Brněnka (evangelický hřbitov, novoměstské 
pivovarnictví)
Tři kříže (kopec Kalvárie/Kaplisko)
Trnka, Křivka, Němec (rybniční soustava, flóra, 
fauna, CHKO Žďárské vrchy)
Horní Dvůr (panský dvůr a luční rybníčky s 
obojživelníky)

Autorka kresby: Ing. Katarína Pavlačková

Vandalové řádili
Vandalové poničili smrk omorika (Picea 
omorika) v novoměstském arboretu. „Škoda 
činí 3,5 tis. Kč,“ uvedl Ing. Bohumil Dostál 
z odboru investic a správy majetku. Jedná se 
o vzácný druh smrku, který je charakteri-
stický extrémně štíhlou korunou, širokou 
nejvýše 3,5 m. Jedná se o vždyzelený strom 
vysoký 20 - 35 metrů, výjimečně až 40 metrů 
s kmenem o průměru až 1 metr. Endemický je 
v západním Srbsku a východní Bosně s cel-
kovou rozlohou jen asi 60 hektarů. Patří mezi 
nejotužilejší smrky vůbec, který přežívá nejen 
extremní počasí, ale i trvalé znečištění ovzdu-
ší, téměř netrpí chorobami a škůdci. Bohu-
žel, útoku zlých lidí se bránit nedokáže.  -svj-

U katolického hřbitova byla v uplynulých dnech 
vybudována nová parkovací místa. Zároveň byla 
zbourána budova tzv. Domoviny. „Provoz uby-
tovny rušil děti ve škole i lidi z okolních bytovek, 
stížností na chování ubytovaných bylo opravdu 
hodně. Myslím, že zbourání této ošklivé budovy 
přinese do této oblasti klid,“ řekl starosta Michal 
Šmarda. Od září mohou děti z I. ZŠ využívat také 
novou školní družinu. Vznikla v budově přímo 
sousedící se školou v prvním patře nad Komerč-
ní bankou. Stavební práce byly zahájeny v dub-
nu, kolaudace se uskutečnila v polovině srpna, 
stejně tak jako stěhování nábytku. „Nové pro-
story školní družiny jsou pro nás velkým příno-
sem. Získali jsme velké třídy, prostornou šatnu  

a pěkné sociální zařízení. Děti z 1. – 3. ročníku 
zde budou trávit čas po vyučování s  nabídkou 
zajímavých zájmových činností. Třetí odděle-
ní získalo prostory v budově základní školy na 
náměstí. Odpadne nám přecházení mezi školou, 
školní jídelnou a družinou, které bylo hlavně za 
špatného počasí velké mínus. Těšíme se na práci 
s dětmi v nových prostorách,“ uvedla Jaroslava 
Košíková, vedoucí vychovatelka družiny. Nákla-
dy na úpravu prostor pro novou družinu dosáhly 
1,7 mil. korun. Vznikly zde dvě třídy s celkovou 
kapacitou 56 žáků. Z dalších investic letošního 
roku se do finále blíží i rozšíření denního sta-
cionáře – Centra Zdislavy a oprava kanalizace na 
Bělisku. O těchto akcích vás budeme podrobněji informovat v dalších číslech Novoměstska.  -svj-

Stěhování do nových prostor družiny.

Jako každý rok vykvetly i letos v areálu nemoc-
nice u bývalého infekčního pavilonu vzácné 
katalpy. Tyto vzácné stromy s  výraznými květy 
a plody pocházejí z teplých oblastí Ameriky 
a Asie  a patří do čeledi trubačovitých.    -krch-

V nemocnici vykvetly 
katalpy

Říjnové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku 15. září 2013. Do distribuce se do-
stane nejpozději v pondělí 1. října. Své příspěvky 
a inzerci posílejte na internetovou adresu zpra-
vodaj@nmnm.cz. nebo je můžete nechat v kan-
celáři 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. Případně 
dotazy směřujte na telefon redakce 601 592 013.

Prodej domu č. p. 119
Město vyhlašuje záměr prodeje domu č. p. 119 na Vratislavově náměstí 
v Novém Městě na Moravě, včetně všech součástí a příslušenství (t. č. lé-
kárna U Salvátora). Výše minimální kupní ceny je stanovena na 7 mil. Kč. 
Prodej nabízené nemovitosti bude proveden veřejným výběrovým řízením 

„na určení pořadí“ z řad zájemců o koupi. To končí podáním nejvyšší na-
bídky. 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 zá-
jemci, kteří složí nejpozději do 9. 9. 2013 do 11:00 hodin jistinu ve výši 50 
tis. Kč. Případný prodej musí být schválen zastupitelstvem města.   -mah-

Město vyjednalo levnější elektřinu pro Novoměšťáky 
Lidé, kteří chtějí ušetřit za elektřinu, by si měli ve svém kalendáři zakrouž-
kovat datum 11. září. V tento den se v našem městě uskuteční akce E.ON 
City, v rámci které budou moci občané uzavřít výhodné smlouvy na odběr 
elektřiny. Tato akce navazuje na jednání města s energetickou společností 
E.ON, dvojkou na českém trhu. Jejich výsledkem je nabídka levnější elek-
třiny pro obyvatele. „Oproti standardním ceníkům tradičních dodavate-
lů na rok 2013 je cena nižší o 12 až 14 procent,“ říká mluvčí společnosti 
E.ON Vladimír Vácha. Zatímco jiná města ve snaze získat levnější energie 
sázejí na elektronické aukce, Nové Město zvolilo dle slov svého místosta-
rosty Pavla Štorka jistější cestu. „Aukce jsou stále na začátku a v tuto chvíli 
nevíme, zda se projekt osvědčí. My jsme vyjednali slušnou slevu u dodava-
tele, kterému většina lidí věří,“ vysvětluje Pavel Štorek. Tím naráží na sku-
tečnost, že aukce probíhají v režii společností, které se stávají prostředníky 
mezi městem, jeho občany a energetickými společnostmi. V případě naše-
ho města bude k levnější elektřině potřeba podepsat smlouvu na dva roky, 
přičemž podle standardních podmínek bude možné od ní odstoupit. Smluv-
ní podmínky budou stejné jako v případě balíčku Trend, který společnost 
E.ON veřejnosti nabízí. Další informace o nabídce pro naše obyvatele se 
zájemci dozví z plakátů, které budou po městě vylepeny, dále na zákaznic-
ké telefonní lince 840 111 333 nebo v den zmiňované akce. Ta odstartuje ve 
středu 11. září na Vratislavově náměstí od 14 hodin. Nabídka levnější elek-
třiny se vztahuje na všechny obyvatele mikroregionu Novoměstsko.   -mah-  
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Dluhy a společné jmění manželů

Jak je to se sgrafity v Rokytně - dopis čtenářky

Když slaví Prtlíci

Do redakce přišel dopis paní Ladislavy Blažkové, 
píše: „ ... při projíždění kolem vyhlášené hospo-
dy v Rokytně jsem nevěřila svým očím. Toto je ta 

známá hospoda u Kakačů? Ta, do které jezdily 
stovky lidí na výbornou kuchyni? Podívejte se a 
zaplačte, jak je možné, že nikomu nevadí devas-

tace a zničení tak krásných sgrafit?!“ V následu-
jících řádcích si můžete přečíst, proč k devastaci 
došlo a jaké má budova šance na obnovení.   -red- 

Sto dvacet let trvání hasičského sboru v  Hlin-
ném bylo oslavováno přesně tak, jak si podobné 
jubileum zaslouží. Nechyběly proslovy, klade-
ní věnců, přehlídka hasičských sborů, ukázky 
zásahu, hudba, tanec a ani jídlo, pití a zábava.
Založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlinném 
inicioval v  roce 1893 tehdejší majitel rychty 
Josef Kubita. První stříkačka byla zakoupena 
v roce 1898, ta se ale bohužel do dnešních dnů 
nezachovala. Hasičské skladiště za devět tisíc 
korun si hlinnenští hasiči vybudovali v  roce 
1924. A motorové stříkačky se dočkali v  roce 

1944. O něco později se jim podařilo získat 
také své vlastní vozidlo, byl jím automobil 
Robur. Vybudována byla také požární nádrž 
i nová hasičská zbrojnice. Hasiči v  Hlinném 
nezaháleli - bojovali s ohněm, cvičili a trénovali, 
budovali, ale také, stejně jako tentokrát, slavili. 
A že slavnostní projevy nebývají vždy nezajíma-
vé a nudné, dokládá i řeč starosty zdejšího sbo-
ru, který všem připomenul, že lidé v  Hlinném 
mívali kdysi svou svéráznou mluvu, ve které 
písmeno ypsilon nahrazovali hláskou R. Na-
příklad místo pytlík mluvili o prtlíku, a tak si od 

občanů okolních vesnic vysloužili název Prtlíci. 
Oslavu v  Hlinném pomohli zpestřit také jejich 
hasičští kolegové z Jam. Ukázka hašení požáru 
v podání tří dětí v dobových krojích, jejichž cel-
kový věk byl třináct let, měla velký úspěch. A ap-
laus sklidil také druhý předvedený zásah, který 
si tentokrát připravili dospělí. Malé pokropení 
vodou, které na konci čekalo přihlížející diváky, 
rozhodně nikomu nevadilo. Oslavu provázelo 
teplo, které mimo jiné přispělo k  tomu, že se 
všichni vesele oddávali hašení žízně. Jak jinak, 
vždyť k  hasičské oslavě hašení patří!    -hzk-

Dočká se Hotel Rokytno obnovy?
Původní hostinec U Plocků zažil svou nejslav-
nější éru v  době, kdy se jeho vedení ujal Josef 
Pavlík. V hospodě se ale nejen pilo, jedlo a no-
covalo. Dříve byla také místem konání zábav, 
promítání filmů i hraní divadel. Mnozí si také 
dodnes pamatují zdejší vyhlášené kulinářské 
speciality, jako byla například slavná rokyten-
ská topinka - osmažený chleba s  česnekem, 
podušenou zeleninou a opečeným šunkovým 
salámem. Sama budova restauračního zařízení 
je navíc vyzdobena sgrafity novoměstského ro-
dáka, malíře Karla Němce.  Objekt  však nyní ne-
kontrolovatelně chátrá, za což může bohužel ze-
jména neslavné podnikání posledního majitele.  

„V roce 2004 jsem byl Krajským soudem v Brně 
ustanoven správcem konkursní podstaty spo-
lečnosti MiBo s.r.o. a mám ve správě mimo jiné 
i hotel Rokytno. Několikrát jsem se souhlasem 
zástupce věřitelů pronajal jmenovaný hotel za 
částku 20 tis. Kč za měsíc a z těchto peněz jsem 
po nějakou dobu udržoval hotel. Nájemci vždy 
několik let provozovali hotel do momentu, než 
přestali platit nájemné s tím, že nevydělávají. 
Tím jsem přišel o finanční prostředky potřebné 
k údržbě. Nyní se připravuje zpeněžení nemo-
vitosti,“ vysvětluje správce konkursní podstaty 
Miloš Bačík. Mnozí, zvláště místní patrioti, si 
neustále kladou otázku, proč k odprodeji nedo-
šlo dříve, tedy ve chvíli, kdy budova ještě zdaleka 
nejevila známky takové devastace, jak je tomu 
dnes. Odpověď je jednoduchá: „Vlastník nechal 

na tuto nemovitost napsat věcné břemeno do-
životního bydlení. Podle informací od správce 
konkursní podstaty by mělo po dohodě dojít 
k jeho výmazu a budova by pak mohla jít do pro-
deje,“ informuje místostarosta Nového Města 
na Moravě Stanislav Marek a Miloš Bačík dodá-
vá: „Hostinec v takovém stavu a s věcným bře-
menem užívání je neprodejný. Již mnoho let se 
táhne soudní jednání ve věci určení neexistence 
věcného břemene trvalého bezplatného užívání. 
Letos na jaře se mi podařilo dojednat s majitel-
kou věcného břemene smírné řešení a návrh na 
výmaz věcného břemene byl odeslán na přísluš-

ný KÚ.  Věřím, že do konce prázdnin bude vý-
maz proveden a nejpozději na podzim se podaří 
hotel zpeněžit.“ Případného nového vlastníka 
čeká na obnově Hotelu Rokytno nemálo práce 
a bude muset také vynaložit značnou část fi-
nančních prostředků na jeho renovaci. Exterié-
ry včetně sgrafit jsou ve strašném stavu a mnozí 
odborníci se domnívají, že interiéry, zejména ty 
v  druhém podlaží, už vzaly za své, neboť krou-
pami poničená střešní krytina rozhodně nemů-
že zabránit průniku dešťové vody. Snad se ale 
už  i této budově pomalu začíná blýskat na časy. 

 -hzk-

Společné jmění manželů (SJM) může vzniknout 
jedině uzavřením manželství nebo uznáním man-
želství podle českého práva. Jedná se o majetek 
plusové i mínusové hodnoty, který byl nabytý za 
trvání manželství, s výjimkami, které určuje Ob-
čanský zákoník. Základní podmínkou, aby dluh 
spadal do společného jmění manželů, je to, aby 
vznikl během trvání manželství. Do společného 
jmění tedy nepatří dluhy, které vznikly před uza-
vřením manželství nebo po rozvodu. Pokud ně-
který z manželů tvrdí, že konkrétní věc, právo či 

závazek do společného jmění nepatří, je na něm, 
aby toto své tvrzení prokázal. Co se týče dluhů 
a SJM, tak oba manželé vystupují jako solidární 
dlužníci, tzn. že věřitel může vymáhat dlužnou 
pohledávku po kterémkoli z nich. Pokud se jedná 
o závazek, který je součástí SJM, za plnění tako-
vého závazku manželé odpovídají společným ma-
jetkem, ale i výlučným majetkem druhého z man-
želů. SJM může zaniknout za trvání manželství 
prohlášením konkurzu na jednoho z manželů 
(případně na oba, pokud jsou společně účastníky 

insolvenčního řízení). Zaniká také nabytím práv-
ní moci rozhodnutí o rozvodu nebo smrtí jedno-
ho z manželů (resp. dnem uvedeným v prohláše-
ní člověka za mrtvého). Pozor, zánikem SJM se 
ještě nerozumí jeho vypořádání. Může tedy exis-
tovat časový úsek (řádově roky), kdy už právními 
úkony bývalých manželů nová aktiva ani pasiva 
do SJM nevstupují, ale odpovědnosti a vlastnictví 
z těch původních ze SJM ještě nejsou rozdělené, 
ačkoli je třeba odděleně používají. V dalším člán-
ku se zaměříme na to, jak předejít exekuci.   -ska-

Úřad může své služby porovnat s ostatními městy
Městský úřad Nové Město na Moravě pro-
střednictvím realizace projektu „Zvyšování 
kvality, efektivity, výkonnosti a transparent-
nosti klíčových procesů a služeb Městského 
úřadu Nové Město na Moravě“, registrační 
číslo CZ.1.04/4.1.01/53.00076, získal mož-
nost porovnávání řady údajů v  rámci skupi-

ny velikostně srovnatelných měst, a to pro-
střednictvím tzv. benchmarkingu měst a 
obcí (metoda a proces porovnávání údajů, 
s  cílem získat informace, které pomohou 
organizaci přijmout opatření pro zlepšení 
výkonnosti). Součástí této metody je i výmě-
na zkušeností a dobrých praxí mezi městy. 

Bližší informace o tom, jak je na tom naše 
město v porovnání s průměrnými hodnota-
mi dosaženými městy srovnatelné velikostní 
kategorie budou průběžně zveřejňovány na 
www.nmnm.cz pod odkazem projekty měs-
ta „Zvyšování kvality, efektivity, výkonnosti“.  

 Petr Hanych, tajemník MěÚ

Porovnání počtu najetých km na jednoho 
zaměstnance úřadu

Porovnání provozních nákladů na 1km 
jízdy služebních vozidel

Zaměstnání osoby se sluchovým handicapem
Poradna pro osoby se sluchovým postižením, Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO  Vysočina, 
detašované pracoviště Nové Město na Moravě, 
Žďárská 68 poskytují za podpory města Nové 
Město na Moravě služby pro osoby se slucho-
vým postižením vždy každé pondělí v době 13,00 

- 16,00 hod. Jedná se o tlumočnické služby, základ-
ní sociální poradenství, doplňkové služby (půj-
čovna kompenzačních  pomůcek, drobná údrž-
ba, čištění olivek ultrazvukem, výměna hadiček).
V poslední době se nám podařilo v rámci 
projektu „Podpora vstupu na trh práce oso-
bám se sluchovým postižením“ ve spolu-
práci s  Novoměstskými sociálními službami 
najít pracovní uplatnění pro našeho klienta.
A jak hodnotí přínos tohoto zaměstnance v No-
voměstských sociálních službách? Zeptali jsme 

se ředitelky Novoměstských sociálních služeb 
Ing. Hany Janů. „Od 1. července 2013 pracuje 
v Novoměstských sociálních službách zaměst-
nanec se sluchovým handicapem, který před 
nástupem do zaměstnání absolvoval rekvali-
fikační kurz „Zahradnické práce, údržba zele-
ně“. Pomáhá s  úklidovými pracemi, opečovává 
květiny. V  zimě bude pomáhat také s  úklidem 
sněhu. Zaměstnanci NSS, Centra Zdislava 
i obyvatelé jej přijali velmi vstřícně. Dokonce se 
někteří z nich začali učit znakovou řeč. První ba-
riéry s dorozumíváním byly překonány i ze strany 
návštěvníků DPS. Přejeme si všichni, aby spolu-
práce probíhala v klidu a ku spokojenosti všech.“

Pár otázek jsme položili také samotnému
 zaměstnanci:

Jak se Vám líbí práce v Novoměstských sociál-

ních službách? „Ano, líbí se mi moc.“
Jakou máte náplň práce? „Pomáhám s úklidem 
a údržbou budovy a přilehlého okolí.“
Co se vám líbí ve vašem zaměstnání?  „Učím se 
novým věcem, potkávám nové lidi. Zaměstnanci  
mi pomáhají překonávat překážky sluchového 
handicapu.“
Jak jste spokojený s náplní práce? „Spokojený 
jsem, práci vykonávám rád.“

Čerstvě probíhá další projekt podobného charak-
teru k podpoře a vzdělávání osob se sluchovým 
postižením s cílem usnadnit jim vstup na trh 
práce a integraci do společnosti. Pevně věříme, 
že nalezneme uplatnění na trhu práce pro další 
osoby se sluchovým handicapem nejen v Novém 
Městě na Moravě.   Ilona Turková, Ing.Hana Janů
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Příprava vyšla. Fotbalisté však začali vlažně Sportovní rok. Jízdní řád Vysočina Areny je na světě

Fotbalová přípravka začíná 

Půl století basketbalu v Novém Městě

Sportovní klub Nové Město na Moravě už ví, 
jaké závody a sportovní akce se uskuteční v nad-
cházející sezoně.  Znám je kompletní kalendář 
akcí. Vrcholná akce zimní části se bude konat 
od 11. do 12. ledna, kdy do Vysočina Areny za-
vítají lyžařští sprinteři v rámci závodu Světového 

poháru. Další významnou sportovní událostí 
v kalendáři bude na přelomu ledna a února Mist-
rovství Evropy v biatlonu. Mezi tím si v aréně dají 
dostavení naděje zimního sportu. Konat se tu 
bude Zimní olympiáda dětí a mládeže. Hlavním 
střediskem této akce bude Nové Město, závody 

v jejím rámci uspořádá i Velké Meziříčí nebo 
Žďár nad Sázavou. Na své si tradičně přijdou 
také vysokoškoláci s Akademickým šampioná-
tem ČR. Na konci května příštího roku vyvrcholí 
letní sezóna, kdy se v novoměstském sportovním 
centru pojede Světový pohár horských kol.   -mah-

5. 10. Běh Ochozou
12. 10. MČR v severské kombinaci a skoku žáků
26. 12. Štěpánské závody
28. - 29. 12. Biatlonové I. ČP D + D RZ, ZŠS
4. - 5. 1. I. ČP Ž RZ, ZHS, skikros biatlon
11. - 12. 1. SP v klasickém lyžování sprint

19. - 24. 1. Zimní olympiáda dětí a mládeže kla-
sické lyžování, biatlon
27. 1. - 4. 2. ME v biatlonu
8. - 9. 2. ČP mass V, mix štafeta, běh na lyžích
10. - 13. 2. Akademické MČR v běhu na lyžích
15. - 16. 2. III. ČP D + D ZHS, VZ, biatlon

22. 2. Viessmann firemní akce, běh na lyžích
25. - 27. 2. Policie Praha, běh na lyžích
1. - 2. 3. Sportovní hry, běh na lyžích
8. 3. Medical Golden ski, běh na lyžích
15. - 16. 3. MČR D + D, běh na lyžích
23. - 25. 5. SP horských kol

Program sezony 2013/2014

Mažoretky nadchly Francii 
Mažoretky z Tanečního studia v Novém Městě 
na Moravě obdivovali o prvním červencovém ví-
kendu obyvatelé Fran-
couzského středohoří.  
O tradičním svátku 
Svatého Gala vystou-
pily ve slavnostních 
průvodech městem 
Langeac, kam se sjeli 
lidé ze širokého okolí.  
Mažoretky Carmen 
a Camélie ve svých 
zlatých a bílých kostý-
mech se za doprovodu 
Salonního orchestru ze Žďáru nad Sázavou oka-
mžitě staly miláčkem publika, které je vyhlíželo a 

nadšeně doprovázelo potleskem. Mnozí nadšen-
ci se dokonce k mažoretkám připojili do průvodu 

a pochodovali v ryt-
mu české dechovky. 
Tradičního průvodu 
se v rámci letošních 
slavností města Lan-
geac zúčastnila také 
folklórní skupina 
vrhačů vlajek z ital-
ského města Fossa-
no, brazilský taneční 
soubor z města Cler-
mont-Ferrand, míst-

ní hudební spolek Avant Garde de Langeac a kar-
nevalové vozy místních firem.     Ivana Šebková

Staň se mažoretkou 
Taneční studio Evy Olejníkové 

pořádá 
talentový průzkum pro děvčata ve věku 
5 - 12 let. Talentovky se konají ve středu 
11. září 2013 v době od 15.00 do 17.00 v 
tělocvičně I. ZŠ v Novém Městě na Mora-
vě.  Zájemkyně by neměly zapomenout na 
cvičební úbor, který budou potřebovat. Ná-
sledná výuka se zaměřuje na základní ta-
neční průpravu, základy moderní gymnas-
tiky a mažoretky. Více informací se zájemci 
dozví na e-mailu: majorettes.nmnm@
seznam.cz, případně internetových strán-
kách www.mazoretkynmnm.cz.    -mah-

Florbal rozjíždí další sezónu. Přidáš se i Ty?
Florbalová sezóna začíná pro naše hráče již 
koncem srpna letním soustředěním v Ostrožské 
Nové Vsi. V  rámci soustředění hráči pilují své 
dovednosti. Tréninky v Novém Městě začínají 
první týden v září. Tuto sezónu budeme hrát 
Orelskou florbalovou ligu v kategoriích mladší 
žáci (ročníky 2001 a mladší), starší žáci (1999 – 
2000), dorost (1997 – 1998) a muži „B“. Muži 

„A“ budou jako obvykle hrát AFL v Brně. Dále 
uvažujeme o přihlášení do soutěže elévů (roční-
ky 2003 a mladší). Záležet však bude na počtu 

přihlášených dětí v tomto věku. Nejmladší kate-
gorii by měli letos trénovat i v DDM. Neváhejte 
je tak kontaktovat o bližší informace. Nejmladší 
hráči mohou navštěvovat jak tréninky DDM, 
tak naše tréninky. Tím pádem se budou zlep-
šovat rychleji. Pokud máte zájem přidat se do 
našeho přátelského kolektivu, přijďte v  září na 
jeden z  tréninků oddílu nebo kontaktujte trené-
ry. Informace o časech i kontaktech naleznete 
na internetových stránkách www.orel.nmnm.cz. 
Florbalu zdar!   trenérský kolektiv, Orel NMnM

Mistrovství republiky v balónovém létání 

Ve dnech 7. – 11. srpna 2013 se v Radešíně konalo 
Mistrovství republiky v balónovém létání. Jde o tra-
diční a jedinou soutěž svého druhu v ČR, která má 

své neodmyslitelné místo v balónovém kalendáři. 
Po loňském úspěchu se letos již podruhé pořada-
telství ujal klub Ultimate Ballooning o.s. Závodů 
se zúčastnilo 19 posádek, z toho 3 ze zahraničí – 
Maďarska, Rakouska a Francie. Letovým ředite-
lem byl Zoltán Pálhegyi z  Maďarska, který sesta-
voval disciplíny například i na Mistrovství Evropy 
ve Španělsku. Letošní ročník se nesl v duchu oslav 
230. výročí prvního vzletu balónu vůbec a 30. výro-
čí prvního vzletu balónu české výroby. Soutěž byla 
pojata jako připomínka slavných začátků.  -mah-

Třetí liga kuželkářek 
Se soupeřkami z  Olomouce, Vyškova, Otro-
kovic či Nového Jičína se budou v  nacházející 
sezóně utkávat novoměstské kuželkářky. Vů-
bec poprvé totiž budou poměřovat své síly 
v  třetí lize žen (3. KLŽ B), kam se v  uplynulé 
sezóně probojovaly. Rozlosování pro tuto nad-
cházející sezonu je možné najít na webových 
stránkách České kuželkářské asociace www.
kuzelky.cz/dokumenty/. Poprvé se domácímu 
publiku předvedou v  sobotu 21. září, kdy se od 
13 hodin utkají s  klubem ze Šumperka.   -mah-

Fotbalisté Vrchoviny mají za sebou dva zápa-
sy podzimní části nového divizního ročníku 
2013/14.  Zatímco v  prvním utkání zničil Vr-
chovinu pelhřimovský útočník Liška, v  dru-
hém naši fotbalisté podlehli mužstvu Tasovic. 
Na venkovním hřišti opět nevstřelili branku 
a prohráli poměrem 2:0. Takový vstup čekal 
jen málokdo. Počítalo se totiž s daleko lepšími 
výsledky. Alespoň o tom nasvědčovaly výkony 
v  přípravě. V  rámci přípravných utkání pře-

jeli naši fotbalisté krajskou Litomyšl vysoko 
7:0. S  tradičním soupeřem z  Havlíčkova Bro-
du prohráli těsně 1:2, chuť si však spravili s 
divizním  týmem z  Vysokého Mýta, který po-
razili rozdílem třídy 5:1. „Příprava je jenom 
příprava,“ říká místopředseda klubu Roman 
Wolker. Jaké cíle si na novou sezónu stanovi-
li novoměstští fotbalisté? Je skloňováno slovo 
postup? „V zimě došlo v týmu k dosti velkému 
zemětřesení v podobě odchodů a příchodů hrá-

čů. Letní období by mělo být časem stabilizace, 
vrátili se Lukáš Smetana a Lukáš Michal, i když 
právě druhý Lukáš s největší pravděpodobnos-
tí bude hostovat ve Žďáru. Jaro se nám výsled-
kově nepovedlo, takže podzim je plný cílů v po-
době stabilizace kádru, snahy hrát do pátého 
místa a snahy dělat radost našim fanouškům 
a sponzorům, které tímto zveme do ocho-
zů naší vrchovinské arény,“ dodává Wolker. 

-mah-

Soupiska pro podzim 2013:
Brankáři: Filip Michálek (1991), Petr Skryja 
(1985), Jan Vítek (1986) 
Obránci: Martin Drdla (1993), Petr Follprecht 
(1990), Jakub Skryja (1988), Tomáš Dvořáček 
(1990), Ondřej Košík (1995), Lukáš Smetana 
(1988) 
Záložníci:  Jan Kolařík (1992), Pavel Sodomka 
(1992), Kamil Skalník (1989), Ondřej Šandera 
(1992), Jakub Anderle (1992), Rostislav So-
domka (1995) 

Útočníci: Michal Skalník (1989), Petr So-
domka (1993), Pavel Smetana (1988), Michal 
Buchta (1991), Michal Šmída (1994) 
Trenér: Marek Štukhejl 
Asistent trenéra: Petr Roháček
Trenér brankářů: Petr Skryja
Vedoucí mužstva: Pavel Bajer 
Kustod: František Smetana 
Příchody: Rostislav Sodomka (hostování z Dolní 
Rožínky), Tomáš Dvořáček a Jakub Anderle (oba 

hostování z MFK Chrudim)
Odchody: Zdeněk Chmelík (ukončení hostování)
Přípravné zápasy: Pelhřimov 1:3, Litomyšl 7:0, 
Havlíčkův Brod 1:2, Vysoké Mýto 5:1
Soutěžní zápasy: Pelhřimov 0:3, Tasovice 0:2
Vedení fotbalového klubu – předseda: Ing. Ja-
roslav Michal, místopředseda: Roman Wolker, 
sekretář: Luboš Smetana

Další informace najdete na 
www.sfkvrchovina.nmnm.cz

Fotbal v Novém Městě - to není jen divizní A muž-
stvo mužů. Fotbal v našem městě je také příprava 
a výchova mladých hráčů. Tato příprava začíná již 
v útlém věku. Výjimkou nejsou pětiletí hráči. Ne-
jinak tomu bude letos, kdy začátkem nového roč-
níku nabírá mužstvo SFK Vrchoviny nové hráče 
a hráčky do týmů přípravek do nadcházející fot-
balové sezony. Tréninky se budou konat na hřišti 
v Novém Městě, a to každé úterý a čtvrtek od 16 
hodin. Ostrý start již proběhl v srpnu, ale i další 
zájemce přivítá tým trenérů. Má pro ně připrave-

ny nejen základy fotbalového umění a samotné 
hry, dále mimofotbalové aktivity v podobě bazénu 
či bowlingu, ale také víkendové akce, na kterých 
poznáte nové kamarády a užijete si zábavu. Na 
prvním místě bude vždy fotbal, kterého si užije-
te dosyta. Společně se budeme snažit navázat na 
úspěchy našich starších kamarádů, kteří v minu-
lém i předminulém ročníku obsadili vynikající 3. 
místo v krajském přeboru starších přípravek. Po-
kud je vám mezi 5-10 lety, jste mezi námi vítáni. 
Těšíme se na vás.   Za tým trenérů Václav Peňáz 

V roce 1963 byl založen basketbalový oddíl TJ 
Sokol Nové Město na Moravě. V nově posta-
veném tělovýchovném středisku byly pro bas-
ketbal v té době velmi dobré podmínky. Svědčí 
o tom to, že z pověření ČBF jsme v roce 1965 
uspořádali finálový turnaj 1. ligy žen o 5. – 8. 
místo. Prvním předsedou oddílu byl Miroslav 
Mička z  Chirany, organizačním pracovníkem 
Ing. Jiří Semerád z  GPUP. Na podzim roku 
1963 bylo přihlášeno družstvo mužů do okres-
ního přeboru okresu Žďár nad Sázavou. Za 
účasti družstev Žďasu B a C, Velkého Meziříčí, 
Velké Bíteše a našeho družstva jsme skončili 
na třetím místě. V  sezóně 1964-65 byl trené-
rem Jan Latzka a z  2. místa jsme postoupili 
do krajské soutěže II. třídy Jihomoravského 
kraje. Od roku 1965 hráli muži Nového Města 
v  krajských soutěžích Jihomoravského kraje 
bez přerušení až do roku 2008. Po dobu osmi 
let jsme hráli nejvyšší soutěž v kraji. Nejlepším 
výsledkem bylo 7. místo v sezóně 1977-78, kdy 

družstvo vedl A. Ubr. V roce 2009 jsme přešli 
do KS Východočeského kraje a zde hrajeme 
dosud. Věnovali jsme se také výchově žáků 
a dorostenců, o které se postupně starali tre-
néři J. Latzka, B. Horák, I. Fiala, J. Jiruška 
a Z. Fixa. Žáci a dorostenci hráli 10 let kraj-
ské soutěže a Horáckou ligu. V současné době 
mládež nemáme pro nedostatek trenérů a malý 
zájem z řad mládeže. Oddíl basketbalu v uply-
nulých 50 letech prokázal, že má v rámci naší 
tělovýchovné jednoty své místo, o čemž svědčí 
50 let nepřetržité činnosti. Jeho členy bylo po-
stupně přes 100 mužů a 60 žáků a dorosten-
ců z TJ Nové Město na Moravě. Oslavy 50 let 
trvání oddílu se budou konat 29. září. Oslavy 
budou rozděleny na dva bloky, a to od  10.00 
hodin dopoledne v  tělovýchovném středisku 
a klubovně tenisového oddílu a od 14.00 hodin 
v  turistické chatě TJ na Studnicích. Výbor od-
dílu zve všechny současné i bývalé členy oddílu. 

Ing. Ivo Fiala, organizační pracovník oddílu

Běžec Petr Vitner 
rekordně na 800 
i 1500 metrů
Červencové extraligové mítinky přinesly pro 
atletický oddíl TJ Nové Město na Moravě 
dvojnásobnou radost v podobě dvou nových 
krajských rekordů. O oba rekordy se v krát-
ké době postaral momentálně nejlepší mílař 
naší republiky Petr Vitner. V  Táboře, kde se 
závody konaly 24. července, zaběhl na 800 
metrů čas 1:49,30. O tři dny později v Novém 
Městě nad Metují stanovil nové krajské ma-
ximum v  běhu na 1500 metrů. Čas 3:42,66 
je o více než sekundu lepší než dosavadní 
maximum Lukáše Kourka, který je Vitnero-
vým tréninkovým partnerem.  Petr Hubáček

Více sportovních 
zpráv na: 

noviny.nmnm.cz
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Minibazar

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie Kino

28. 6.
20. 7. 
20. 7.
21. 7.
24. 7.
27. 7. 
30. 7.
31. 7.

2. 8.
4. 8.
6. 8.
6. 8.
8. 8.

15. 8.

David Polívka
Jonáš Růža
Vojtěch Bednařík
Antonín Trávníček
Natálie Klímová
Eliška Babáčková
Andrej Huď
Aneta Burešová
Patrik Mužátko
Nikolas Svoboda
Sofie Tacejová
Josef Makovský
Albertin Slonek
Gabriela Kondýsková

Marie Janíčková
Božena Zajíčková
Miroslav Lenfeld
Marie Žáková
Anežka Tenglová
Helena Petrová
Václav Uhlíř

94
91
88
89
90
92
80

Významná zářijová výročí

18. 7. 
18. 7. 
22. 7. 
27. 7.
30. 7.

9. 8. 
14. 8.
16. 8.

Věra Srnská (Olešná, 1925)
Marcela Rýdlová (Nové Město, 1976)
Josef Mička (Nové Město, 1937)
Josef Beneš (Nové Město, 1942)
Věra Košíková (Nové Město,1932)
Jaroslav Staněk (Nové Město, 1940)
Věra Pařilová (Nové Město, 1931)
Josef Komínek (Nové Město, 1927)

manželství
6. 7.

20. 7.
27. 7.
3.  8. 

Šárka Froncová, Josef Žák
Vlasta Bratránková, Michal Horváth
Kateřina Zdražilová, Marek Ondřejka
Jana Žáková, Zbyněk Svítil

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

Bienále  - výstava Akademie ze Světlé nad Sáza-
vou, která potrvá do 6. 10.
Jindřich Hegr – Výběr z tvorby, otevřeno do 8. 9.
Kanafásek - výstava Galiny Miklínové (znáte z 
Večerníčku). Vernisáž 13. 9. v 15:0

3. 9. 1903 zemřel v Novém Městě Josef Jelínek 
(110. výročí úmrtí). Profesí koželuh byl zvolen 
novoměstským starostou v 31 letech a stal se 
jím hned třikrát (1861-1864, 1866-1870, 1878-
1891). Je známý také jako mecenáš sochaře Jana 
Štursy. (Narodil se 12. 12. 1829).
26. 9. 1908 narodil se v Radoškově u Velké Bíte-
še  hudebník Antonín Rovenský. Patřil mezi prv-
ní učitele po zřízení samostatné ZUŠ v roce 1951 
v Novém Městě, vyučoval klarinet. Zemřel 30. 11. 
1989 v Nové Městě.
27. 9. 1928 narodil se v Novém Městě pan Fran-
tišek Vyplašil, středoškolský učitel, autor článků 
s regionální tématikou, dlouholetý kronikář No-
vého Města  (1993-2009). V září oslaví 85. naro-
zeniny. Blahopřejeme!

Scházíš nám, ale v srd-
cích a vzpomínkách 

zůstáváš.
Dne 20. září uplyne 
druhý rok od chvíle, 

kdy nás navždy opustil 
pan Jiří Doležal 

z Nového Města na 
Moravě.  Kdo jste ho 

znali, věnujte mu krátkou vzpomínku.  
Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami. 

Vzpomínka

Poděkování
Měla jsem to štěstí, že jsem posledních asi deset 
let nepobývala v nemocnici. Jaké bylo moje pře-
kvapení, když jsem se v dubnu letošního roku 
ocitla na jedenáct dnů na II. interním odděle-
ní v Novém Městě na Moravě. Prostředí zcela 
nové, pouze tři pacientky na pokoji. Lékařky i 
lékaři včetně sestřiček a veškerého personálu 
milí, ochotní. Prostředí úžasně čisté. Možnost 
zeptat se na cokoli lékařů, kteří nám ochotně 
vysvětlili, oč se jedná. Zkrátka neuvěřitelná 
změna k lepšímu. To se to potom stůně! Vyba-
venost dokonalými přístroji a zevrubné vyšetření 
každého z nás s velkou zodpovědností a důklad-
ností. To drží pacienta nad vodou, o tom není 
pochyb. Také stravování je nesrovnatelně lepší. 
Řekla bych, že kuchařky vaří s fantazií! Až na 
to, že jsem své rodině způsobila svým onemoc-
něním nemalé starosti, jsem se přes veškerou 
nemoc cítila velmi dobře a téměř uzdravená se 
vrátila domů. Děkuji všem!  Blanka Krupicová

Stomatologická pohotovost

Prodám dům 5+1 po rekonstrukci se zahradou, 
na pozemku 1 100 m², v Novém Městě na Mora-
vě. Cena 3 750 000 Kč, tel.: 775 222 164.
Pronajmu byt 2+1 v osobním vlastnictví v No-
vém Městě na Moravě, tel.: 732 560 745.
Prodám chovné kohoutky, tel.: 737 195 350.
Prodám manželskou postel s úložným prosto-
rem a matracemi, obývací stěnu a psací stůl. Vše 
ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou, tel.: 603 
868 880.
Prodám střešní držáky kol THULE PRO RIDE 
591 dva kusy. Jako nové, 2x použité. Cena 3 tis. 
Kč, tel.: 608 612 162.
Koupím nosič kol na tažné zařízení pro dvě kola. 
Jen ve velmi dobrém stavu, tel.: 608 612 162.
Prodám česnek modrý paličák, ČR, cena 160 Kč/
kg, tel.: 720 102 472.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Levně, tel.: 720 243 863.
Prodám byt 3+1 v Novém Městě, Žďárská ul., 
osobní vlastnictví, 3. patro/4, plastová okna, zdě-
né jádro. Cena 1,350 tis. Kč, tel.: 732 927 014.
Prodám pánské flanelové košile a dále pánské, 
dámské a dětské spodní prádlo. Vše ČR, levně, 
tel.: 720 243 863.
Pronajmu na zimu garážová místa v Maršovi-
cích, tel.: 606 464 628.
Koupím garáž na ulici Mírová u nádraží, tel.: 605 
788 365.
Pronajmu byt 3+kk v RD. Možné používání za-
hrady i garáže, tel.: 605 562 482.
Nabízím pronájem pokoje v Novém Městě, tel.: 
737 825 921.
Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, 
mezd, DPH a provedu rekonstrukci účetnictví, 
tel.: 606 053 980.
Daruji do dobrých rukou křížence jezevčíka, stá-
ří 8 týdnů. Foto pošlu mailem, tel. 776 009 779.
Pronajmu trubkové lešení cca 150 m², tel.: 776 
005 775.
Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v OV v Novém Městě 
na Moravě. Spěchá, tel.: 728 527 049.
Koupím plastovou rouru délky cca 5 m, prům. 60 
cm, tel.: 732 120 160. 
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 velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 
36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, 
jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku, tel.: 604 961 
269.
Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, 
cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku, 

tel.: 604 961 269.
Prodám telefon NOKIA 6070, barevný displej, 
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, 
organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako 
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku, 
tel.: 604 961 269.
Zdravotní sestra s praxí au pair v USA pohlídá 
děti již od 3 měsíců ve svém rodinném domě v 
NMNM nárazově, dlouhodobě, ve dne i v noci, 
tel.: 736 214 900.
Koupím byt 2+1, 3+1 v NM. Rovněž nabízím 
1+1 v NM k výměně + doplatek, tel.: 734 212 904.
Prodám levně menší, starší kuchyňskou linku – 
nová dvířka dub, vhodná na chatu, chalupu, dále 
2 starší šatní skříně s nástavci dvoudílné, jednu 
skříňku se zásuvkami, jednu prosklenou, peřináč. 
Dále prodám starší barevnou televizi funkční za 
500 Kč, nutno dokoupit setobox a elektrický spo-
rák s keramickou deskou užívaný 3 roka za 2 tis. 
Kč, tel.: 725 829 615.
Prodám zděný byt 2+1 v OV s balkonem, půdou 
a sklepem, plast. okna v Novém Městě, ul. Luční. 
Volný ihned, bez RK, cena dohodou, tel.: 608 620 
812.
Pohlídám vaše děti a doučím němčinu začá-
tečníky a mírně pokročilé i jiné předměty ze ZŠ. 
Studentka PeDF.  Zkušenosti s dětmi mám ze ŠD, 
tel.: 739 322 925.
Sháním pronájem nebytových prostor   pro 
obchod, služby. Dále by tam byla z 50 % Cha-
rita, trvalý dobrovolný příjem věcí od obča-
nů. Tyto by pak odvážela Charita Broumov, 
která vše třídí. Čím větší prostory, tím lep-
ší. Děkujeme za nabídku, tel.: 728 727 760. 
Slušní manželé /58+61/ shánějí podnájem 
2+1, nebo 3+1 v rod. domku, nebo i v bytovce 
max. do 1. patra. Ne topení na el. V rod. dom-
ku bychom mohli pomoci s údržbou. Přestěho-
vání - září, říjen. Dlouhodobě = slušný nájem.
Ženuška má plný inv. důchod po těžkém úrazu 
hlavy. Děkujeme za nabídku, tel.: 728 727 760.
Prodáme dřevěný vyřezávaný kříž , stáří 120 let a 
Ježíšem, sošku panenky Marie, výška 65 cm sád-
rová, stáří přes 100 let. Dále mosazný hmoždíř s 
paličkou č.6 za 558 Kč. Elektronické šipky málo
používané za 268 Kč,  světelnou rekl. tabuli vel. 
110x60x15 cm, za 25% pův. ceny = 4 880 Kč ve 
velmi dobrém stavu, tel.: 728 727 760.
Prodám Činku 20 kg koule na tyčí za 368 Kč, 
dále 5 dílů Osvěty z roku1875-1879, vázané v 
kůži ve výborném stavu. Rádio z 1. republiky 
něm. zn. Telegraphia, pro sběratele-nefunkč-
ní. Ceny zboží dohodou, tel.: 728 727 760. 
Nemáte čas na organizování   různých akcí, za-
řídím Vám to. Platíte hodně za energie / větší 
prostory/, prohlédneme a zjistíme, kde můžete 

ušetřit. Poctivost a zodpovědnost při spolupráci, 
volejte 728 727 760.
Prodám exkluzivní interier prodejny. Osekáva-
ný masiv, ruční práce v kombinaci s kovanými 
doplňky a rytinami. 100 % stav. Cena 50 tis. Kč. 
Prodám kompletní vybavení prodejny, původ-
ně prodej jízdních kol a příslušenství. Stav 95%. 
Cena 50 tis. Kč, tel.: 608 645 335.
Prodám kuchyňskou linku, vhodná i do kance-
láře, dvířka z masivu, cena 7000 Kč, tel.: 608 645 
335.
Prodám starožitný šicí stroj značky Singer (včet-
ně kufru) cena 7000 Kč a Veritas cena 5000 Kč, 
velmi dobrý stav a opravdu krásný zachovalý sta-
rodávný nábytek,  tel.: 608 645 335.
Prodám tři byty 2+1 se samostatným topením v 
jednom domě, každý o velikosti 55m2 s jednou 
garáží v Lomnici u Tišnova, Školní 303. Cena 
jednoho bytu je 1 290 000 Kč, tel.: 776 787 804.
Sběratel koupí obrazy malířů Jambor, Blažíček, 
Jíra, Lacina, Kalvoda i jiné význačné, případně 
celé sbírky, prosím nabídněte platba hotově, čest-
né jednání, tel.: 777 757 500.
Koupím ornou půdu, pozemek, stavební parce-
lu, les,  zahradu, rybník i travní porost v Novém 
Městě a blízkém okolí.  Vykoupím i malé plochy. 
Nabídky prosím zasílejte na ing.boura@email.cz
Koupím zlaté mince, zlato, zbraně i jiné předmě-
ty vztahující se k  2 světové válce. Pouze výborný 
nebo velmi zachovalý stav, tel.: 777 757 500.
Prodám pěkný byt 1+kk v Novém Měšstě na Mo-
ravě. Bez RK, cena dohodou, tel.: 604 134 383.
Prodám rohový psací stůl i s kancelářskou žid-
lí. Vhodné do dětského pokoje. Málo používaný, 
jako nový. Cena dohodou, tel.: 737 117 421.
Prodám zděný, nízkonákladový byt 2+1 v OV po 
celkové rekonstrukci. Byt je s balkonem v klidné 
části NM, ulice Purkyňova. Cena dohodou, RK 
nevolat, tel.: 737 117 421.
Prodám kočárek Tako Rapid šedomodrý v dob-
rém stavu po jednom dítěti, pův. cena 8 tis. Kč, 
nyní 2990 Kč, dětskou dřevěnou postýlku a dět-
ské oblečení na holčičku do vel. 86 levně – doho-
dou, foto mailem, tel.: 737 832 250.
Prodám dvě starší zachovalé autosedačky zn. 
Römer 15-36kg po jednom dítěti s odnímatelný-
mi zády. Cena 600/ks, tel.: 605 964 191.

Vážení čtenáři,  soukromá inzerce je v zářijo-
vém čísle Novoměstska zpoplatněna částkou 
20 Kč za inzerát. Máte-li zájem o zveřejnění 
zaslaného inzerátu, prosíme o uhrazení této 
částky buď osobně v Informačním centru na 

Vratislavově náměstí (Horácké muzeum), nebo 
formou SMS:
1. Pokud je vaším operátorem Telefónica O2, 
zašlete na číslo 900 06 20 zprávu ve tvaru NKZ
2. Pokud je vaším operátorem Vodafone nebo 

T-Mobile, zašlete na číslo 902 06 zprávu ve tva-
ru  NKZ
Je-li platba zaslána z jiného telefonu, než je uve-
deno v inzerátu, prosíme o uvedení čísla pod 
text inzerátu do závorky. Děkujeme.              -red-

1. 9. (neděle)  MUDr. Jan Šmídek, Palackého 
nám. 32, Nové Město na Moravě, 566 542 615
7. 9. (sobota) MDDr. Eva Vorlíčková, Švermo-
va 4, Žďár nad Sázavou, 566 628 997
8. 9. (neděle) MUDr. Milena Vránová, Zahrad-
ní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 234
14. 9. (sobota) MUDr. Marie Havlíčková, nám. 
Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 774 084 064
15. 9. (neděle) MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 
223, Velká Bíteš, 566 533 129
21. 9. (sobota) MDDr. Tomáš Ludin,  Poříčí 11, 
Velké Meziříčí, 566 522 442
22. 9. (neděle) MUDr. Kateřina Pařízková, 
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 130
28. 9. (sobota) MUDr. Olga Semerádová, Pala-
chova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
29. 9. (neděle) MUDr. Miluše Hrašková, Stu-
dentská 4/1699, Žďár nad Sázavou, 566 690 131

Už rok se prohání po nebeských highwayích Jirka 
Smoker Sýkora. Děkujeme za vzpomínku a obřad-
né spálení gum.              holky, Houmík a kamarádi

Dne 9. září 2013 by se dožil 85 let pan Bohu-
mil Pařil z Petrovic u Nového Města na Moravě. 
Zároveň si 10. září 2013 připomeneme desáté 
výročí jeho úmrtí.   Vzpomíná rodina Pařilova.

3. 9.
5. 9.
8. 9.

11. 9.
14. 9.
23. 9.
27. 9.

V minulém čísle Novoměstska zaúřadoval šotek, 
uvedli jsme, že 4. 8. oslavil 86. narozeniny pan 
Josef Janeček, správně mělo být uvedeno Josef 
Janček. Oslavenci se omlouváme se a přejeme 
hodně zdraví!

úterý 17. 9. v 18:00  Království lesních strážců
(USA, 2013, fantasy, 103 min)

úterý 24. 9. v 17:00  Do pohádky za zvířátky
(Česko, pásmo pohádek, 62 min)

pátek 27. 9. v 20:00  Revival
(Česko, 2013, hudební komedie, 116 min)

sobota 28. 9. v 20:00  Revival
(Česko, 2013, hudební komedie, 116 min)

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.

Tajuplné ostrovy 
u městské knihovny

Městská knihovna vás zve v měsíci září na 
výstavu výtvarných prací žáků 8. - 9. tříd 
ZŠ Vratislavovo náměstí. Kresba – malba 

„Tajuplné ostrovy“ se vám představí na chodbě 
před městskou knihovnou.                                     -red-

Gymnázium Vincence Makovského se spor-
tovními třídami v  Novém Městě na Moravě ve 
spolupráci s  Asociací nositelů legionářských 
tradic pořádá od středy 18. září do pátku 27. 
září 2013 výstavu OSUDOVÉ ROKY ČES-
KÉ STÁTNOSTI. Na více jak dvaceti pane-
lech jsou představeny nejdůležitější historické 
události, které přispěly k formování a  vzniku 
samostatného státu ve 20. století. Výstava bude 
umístěna v 1. patře gymnázia a veřejnosti bude 
přístupna v  době školní výuky od 10.00 do 
16.30. Vstupné bude dobrovolné.  Pavel Peňáz

Pozvánka
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Miliony na nové stezky v Ochoze, názor kritický! Celoplošná deratizace v Novém Městě na Moravě
Reaguji na úvodní článek z minulého Novoměst-
ska (č. 8, 2013). Píše se v  něm, že  se  Novému 
Městu podařilo získat evropskou dotaci na vybu-
dování sítě tras pro horská kola, nordic walking 
a track running v  lese Ochoza u Vysočina Areny. 
Předně, je mi trochu úzko z té smrště anglických 
slov. Ale budiž, třeba všichni vědí, o co se  jedná. 
Podstatné je pro mě toto: Rád chodím s hůlkami 
po lese, tedy jsem Nordic Walker, a rád běhám 
po Ochoze, tedy jsem Track Runner. Obě tyto 
činnosti se zatím, chválabohu, dají v  dané lokali-
tě provozovat pěkně. V  odlehlejších částech lesa, 
kde zatím nejsou vyasfaltované lyžařské tratě, je 
dostatečně hustá síť pěšinek a cest, kde je klid 

a kde se dobře chodí i běhá. Jsem přesvědčený, 
že terén ani jeho povrch zde není třeba vylepšo-
vat. Naopak, obávám se, že podmínky pro běhání 
a procházky je možné zhoršit. Nechci, aby nějaká 
stavební firma v lese budovala pěšinky a udusáva-
la lesní půdu pro přírodní běhání a chození. Čili, 
zůstává budování tratí pro horská kola. Ano, to 
chápu, je třeba „dosáhnout na světové standardy“ 
a mít areál „špičkových parametrů“. Je třeba při-
táhnout těch 50 tisíc lidí ročně, jak se píše v onom 
nadšeném sdělení. Nemám v  úmyslu kritizovat 
všechno. Rozvoji sportu fandím, pro mnoho věcí 
mám pochopení nebo je alespoň toleruji. Líbí se 
mi, že současné lyžařské a cyklistické trasy může 

využívat i amatérská veřejnost. Oceňuji nasazení 
a úspěchy všech, kdo organizují významné závody 
v  okolí Hotelu Ski. Tuto strategii pokládám, byť 
s  jistými výhradami, za vcelku rozumnou a  v  zá-
sadě dlouhodobě udržitelnou. Ovšem nesmí se to 
přehnat, hoši! Shrnuto: Líbí se mi princip, nelíbí 
se mi míra! Jsem proti nepřiměřené expanzi, proti 
přetížení daného území. Nepodporuji přístup „víc 
a víc...“ každý rok něco rozšíříme, něco přidáme, 
něco vylepšíme. Neobdivuji pyšný patriotizmus 
typu „nikdo to neumí líp než my“. Nezlobte se 
na mě, vylepšovat les „hustou sítí“ stezek pro 
chodce a běžce a je nesmysl! A je to plýtvání ev-
ropskými, tedy našimi penězi.   Vojtěch Hrouda 

Myslím si, že pan Hrouda velmi pěkně a přes-
ně popsal, co člověk očekává od sportovního 
pobytu v přírodě, stejně jako to, že budování 
sportovního areálu s sebou přináší značná 
rizika. Budování jednosměrných cyklistic-
kých tras (tzv. singltreků) by mělo pomoci 
nejen rozvoji turistického ruchu, ale mělo 
by přispět také ke kultivaci zanedbaných a 
špatně udržovaných „starých“ tratí v Ocho-

ze. Rád bych vyvrátil obavy pana Hroudy a 
možná i dalších, že vznikne spousta samo-
statných tras pro chodce, běžce a cyklisty. 
Celá ta „smršť anglických slov“, určených 
expertům hodnotícím projekt, měla popsat 
možné způsoby využití budovaných tras. Při 
zpětném pohledu chápu, že tento popis mohl 
být pro čtenáře nejasný, proto se každému, 
koho zmátl, omlouvám. Věřím, že vybudo-

váním těchto úzkých cestiček les nezničíme 
ani nadměrně nezatížíme rekreační území v 
okolí Ski hotelu. Celý projekt byl konzulto-
ván i se Správou CHKO a získal si její plnou 
podporu. Snahou města je zajistit šetrné za-
cházení s přírodou a pokud možno co nejširší 
využití celého areálu po celý rok, nejen v zimě.

Michal Šmarda,
starosta města

V Novém Městě na Moravě a v místních částech 
Maršovice a Pohledec, bude v  průběhu měsíce 
září 2013 realizována celoplošná deratizace. Kla-
dení prvních nástrah proběhne v  termínu od 7.  
do 17. září.  Přibližně  po 14 dnech budou poklád-
ky zkontrolovány a případně doplněny. Celá akce 
závisí na vhodných klimatických podmínkách.

Žádáme všechny občany města, majitele nemovi-
tostí a správce všech objektů, aby věnovali pozor-
nost následujícím informacím a organizačním 
pokynům, současně žádáme o součinnost při 
realizaci této akce.

Obecné informace: 
Deratizace se zabývá hubením škodlivých hlo-
davců, hlavně myší a potkanů, kteří ničí stavební 
objekty, inženýrské sítě, znehodnocují potraviny 
a krmiva a sami jich každoročně značné množ-
ství spořádají. Jsou také přenašeči různých one-
mocnění lidí a zvířat. 
Deratizaci je povinen provádět každý vlastník ne-
movitosti (budovy nebo pozemku), kde k výsky-
tu hlodavců dochází nebo kde se již přemnožili. 
Poslední celoplošná deratizace na území celého 
města byla provedena v  říjnu 2011, a proto je 
velmi důležité provést celoplošnou deratizaci 
z  důvodu zamezení zvýšeného výskytu těchto 
hlodavců, který je v  současné době zaznamená-
ván. Deratizaci pro město Nové Město na Mora-
vě provádí pracovníci firmy ASANAČNÍ SLUŽ-
BY Ambrož-Eler z Hamrů nad Sázavou, vedené 
MVDr. J. Vondráčkovou, tel.č.: 603 542 628. Tato 
firma je schopna provést deratizaci i pro jiné 
vlastníky nemovitostí, náklady na deratizaci hra-
dí vlastník nemovitosti.

Organizační pokyny a informace: 
Obracíme se na všechny majitele, nájemce a správ-
ce všech objektů s žádostí, aby před vlastní dera-
tizací provedli preventivní opatření, která mají 
zamezit vstupu hlodavců do objektů a přístupu 

ke krmivům a potravinám. Jde především o úklid 
sklepních prostor, suterénů, okolí domů, míst pro 
umístění odpadních nádob, jímek, septiků, utěs-
nění vstupů do budov, sklepních okének apod. Je 
třeba dbát na hygienické ukládání odpadků a po-
řádek v  chovech domácích či hospodářských zví-
řat. Jen tak se omezí možnost úkrytu hlodavců a 
zvýší se účinnost deratizačního zásahu. 
Pokud si firmy nebo jednotlivci budou provádět 
deratizaci vlastními silami, je třeba ji provést 
v termínu s celoplošnou deratizací za spolupráce 
všech zúčastněných. Jen tak má celoplošná akce 
význam a finanční prostředky vložené do této 
akce budou efektivně využívány.
Žádáme majitele nemovitostí, aby nebránili pro-
vedení této akce a nenarušili tak výsledek celo-
plošné deratizace.
 

UPOZORNĚNÍ 
1. Upozorňujeme občany, že v  době probíhající 
deratizace je třeba zamezit  pobíhání domácích 
zvířat (psů a koček) bez dohledu chovatele. Pře-

dejdete tak možným komplikacím po náhodném 
požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce vaším 
zvířetem!
2. Majitelé a správci všech objektů mají povin-
nost umožnit provedení deratizace podle záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
3. Za účelem systematického provedení derati-
začního zásahu bylo území města rozděleno do 
několika lokalit (viz příloha), ve kterých budou 
proškolení pracovníci nástrahy postupně klást. 
4. Nevyhazujte zbytky potravin na volná pro-
stranství! Odhazováním zbytků jídla na volné 
prostranství krmíte hlodavce, které se snažíme 
likvidovat. 

Kontaktní osoba: 
Marcela Kratochvílová, referent odboru ISM 
MěÚ, kontakt: tel.č. 566 598 358, e-mail: marce-
la.kratochvilova@meu.nmnm.cz
Na tomto výše uvedeném kontaktu je možno 
domluvit požadavky občanů na provedení derati-
zace v jejich nemovitosti.                                       -red-

Město nabízí k prodeji nemovitosti
A) Budova  č.p. 204 (t.č. budova kina), včetně by-
tového 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 zahradnic-
tví) 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 cel-
ku 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 nemovi-

tostí nebo jeho částí si mohou zájemci telefonicky 
domluvit pracovní schůzku na Městském úřadě v 
Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 
tel. 566 598 360, 723 190 997 (Ing. R. Fila). Zá-
jemce v záměru vyspecifikuje rozsah koupě nabí-
zených nemovitostí, současně předloží podnika-
telský záměr a nabídne městu kupní cenu.

Zájemci o koupi výše uvedených nemovitostí mo-
hou návrh doručit na městský úřad do 15. 9. 2013.
Bližší a doplňující informace o případných závaz-
cích, nájemních vztazích, smlouvách na odběry 
energií apod. vám budou podány na Městském 
úřadě v  Novém Městě na Moravě, odbor in-
vestic a správy majetku - Ing. R. Fila, případně 
Ing. T. Vinklerová, tel. 566  598 355. Zájemci o 
koupi výše uvedených nemovitostí se mohou s 
těmito seznámit po předchozí telefonické dohodě.

-red-

9.45 úvodní ceremonie, průvod a slavnostní 
salva z děl a dalších palných zbraní středověku
10.00 historický šerm Flamberg
10.30 dobová hudba
11.00 kejklíř
11.30 výcvik dravců

12.00 rytíř a jeho kůň
12.30 dobové tance a orientální tance
13.00 historický šerm Libertas
13.30 dobová hudba
14.00 kejklíř
14.30 výcvik dravců

15.00 rytíř a jeho kůň 
15.30 historický šerm Libertas
16.00 historický šerm Flamberg
16.30 dobová hudba
17.00 kejklíř
17.30 dobové a orientální tance
18.00 historický šerm Libertas
18.30 historický šerm Flamberg
19.00 závěr

Celý den: středověký jarmark, výstavka drav-
ců, historický kolotoč, kat, věštírna, vojenské 
tábory a ležení, historické soutěže pro děti a 
dospělé, vození dětí na koni a další netradiční 
překvapení.

Vážení občané Nového Města na Moravě a okolí narození v roce 1963, 

již tradičně připravuje Kulturní a společenská komise Rady města 
Nového Města na Moravě  Setkání rodáků a přátel našeho města - padesátníků. 

Letošní setkání proběhne pravděpodobně v  sobotu 26. října 2013 v  městském kulturním 
domě. V případě konání mimořádných voleb o tomto víkendu se sraz uskuteční v jiný 
termín. Sledujte prosím webové stránky Nového Města. (www.nmnm.cz)
 Není možné sehnat kontakt na vás všechny, proto prosíme, abyste toto oznámení 
vzali jako oficiální pozvánku. Zváni jsou všichni - nejen ti, kteří se v Novém Městě v roce 
1963 narodili, ale i ti, kteří zde chodili do školy nebo zde dnes žijí a mají naše město rádi. 
Máte-li již své setkání za sebou anebo před sebou, ale chcete se s letošními padesátníky 
setkat, můžete se zúčastnit i opakovaně!
 Dle zkušeností z minulých let vám můžeme slíbit, že se svými vrstevníky prožijete 
příjemné odpoledne a večer. Těšíme se na vás.
 Pokud víte o někom, kdo nežije v Novém Městě a chtěl by se tohoto setkání zúčast-
nit,  předejte prosím jeho adresu do podatelny Městského úřadu nebo tajemnici komise. 
Tel.: 566 598 425, e-mail: rita.skalnikova@meu.nmnm.cz. Rádi mu pošleme pozvánku. 
Děkujeme.                                                                                                Kulturní a společenská komise

Týden knihoven
V pondělí 30. září 2013 odstartuje již 17. ročník 
celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto 
zní S  námi jen all inclusive! Městská knihovna 
se této akce účastní každý rok. A co si pro vás 
letos připravila? V půjčovní dny (pondělí, stře-
da, pátek, sobota) si můžete na chodbě před 
městskou knihovnou zakoupit vyřazené časo-
pisy. V úterý 1. října v 17.00 hodin proběhne 
autorské čtení z knihy „Putovaní s loveckými 
psy“. Putováním nás provede začínající autor, 
myslivec a chovatel Ladislav Holeš. Představen 
bude jeden ze současných loveckých pomocní-
ků autora. Ve středu 2. října v „Den otevřených 
dveří“ můžete nakouknout pod pokličku kni-
hovnické práce. „Podzimní malování“ ve čtvr-
tek 3. října je určeno malým i velkým umělcům. 
V dětském oddělení budou připraveny literární 
kvízy. ZDARMA zaregistrujeme NOVÉ ČTE-
NÁŘE ve všech odděleních.  Městská knihovna



Možná už jste si někdy položili otázku, zda 
Malá ulice nese případné jméno. Rozhodně 
není nejkratší ani nejužší ulicí ve městě. Tak 
proč malá? Podívejme se hlouběji do minulosti. 
Malá ulice patří mezi čtyři nejstarší novoměst-
ské ulice. Zatímco tři ostatní – Žďárská, Bob-
rovská (Nečasova) a Nové domy (Masarykova) 

– byly dnešními slovy výpadovkami, tedy živý-
mi tepnami města, Malá vedla jen na „humna“. 
Byla jen odbočkou z Nových domů. Obyvatelé 
Malé ulice se také co do zámožnosti a spole-
čenského postavení nemohli s většinou obyva-
tel ostatních ulic rovnat. Ulice tak byla malou 

především svým významem. A malou s velkým 
„M“ zůstala až do dnešních dní. Své historické 
jméno nese bez přerušení po staletí. Až do roku 
1932 byl stav ulice velmi neutěšený: „To je pro-
stě vejvoz, kde se dnes každý povoz propadne 
až po nápravy, nehledě na dráhu pěší.“ Tehdy 
zde byla vybudována kanalizace, jízdní dráha 
se vyštětovala a po obou stranách se zřídily 
chodníky. Méně potěšitelné zásahy čekaly Ma-
lou v  druhé polovině minulého století. Dosud 
souvislá zástavba vedoucí od dnešní Masary-
kovy až pod katolický hřbitov byla v roce 1965 
přerušena zbořením osmi domů (čp. 162–168, 

299). Vznikla proluka, díky níž se propojily uli-
ce Tyršova a Smetanova, a mohla též pokračo-
vat výstavba obytných domů Jáchymovských 
dolů. Nové domy se stavěly i na Křenkově ulici, 
která se otevřela do ulice Malé díky zboření 
domu čp. 155. Také na druhém konci ulice pod 
hřbitovem postupně mizí dům za domem. Ně-
které jsou nahrazeny novostavbou, jinde zůstá-
vají volná místa. Malá ulice je provrtána děrami, 
a dnes mi proto připomíná oblíbený druh sýra.

Vít Křesadlo
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: Malá ulice Novoměstský patriot

Přátelé si akademického malíře Pavla Kopáčka 
často dobírali, že je patriotem Nového Města na 
Moravě. Ale on jím skutečně byl. Dokázal to už 
tím, že se po ukončení studia na pražské Akade-
mii výtvarných umění vrátil do rodného města. 
Hlavní důvod prozradil v  rozhlasovém pořadu 
A léta běží, který jsme natáčeli před dvaceti lety. 

„Když jsem viděl ty malíře, jak čekají na letní mě-
síce a pak jedou k nám na Vysočinu malovat, tak 
jsem si říkal, co budu dělat v Praze, když to, co jiní 
hledají, mám všude doma. A tak jsem se v padesá-
tém roce rozhodl, že se vrátím domů. Vysočina je 
překrásná, zvlášť ten čtyřúhelník mezi Svratkou, 

Bystřicí, Novým Městem a Poličkou. Motivů je tu 
tolik, že není problém je najít. Ale problémem je, 
že člověk všechny motivy nestačí udělat. A tak už 
to mám tak rozvrhnuté, že vím, kde bude krásně 
na podzim, kde bude pořádné tání, kde pokve-
tou jeřáby, no a podle toho do té krajiny chodím.“
Vysočinu maloval Pavel Kopáček v  každém roč-
ním období. Troufám si však tvrdit, že zimní mo-
tivy se mu nejvíce dařily. Sníh na jeho obrazech 
totiž není jen bílou jednotvárnou plochou. Hraje 
všemi odstíny barev, nejčastěji modrou. Když se 
na takový obraz díváme, přímo cítíme, jak nám 
sníh křupe pod nohama, jak se ty zvuky rozléhají 
v  mrazivém tichu. Zimu měl Pavel Kopáček rád 
i z jiných důvodů. Jako každý kluk z Vysočiny od 
dětství lyžoval. V mladších letech pomáhal sta-
vět tratě známého závodu Zlatá lyže. Pak se stal 
rozhodčím, a když už nemohl jinak, alespoň na-
vrhoval a kreslil pamětní listiny, které dostávali 
účastníci závodů. Těšily ho úspěchy novoměst-
ských lyžařů, stále se o Zlatou lyži zajímal. Napo-
sledy jsem malíře viděla v říjnu roku 1995. Seděli 
jsme v  ateliéru, který měl v přízemí starobylého 
měšťanského domu na Malé ulici. Pavel Kopáček 
mi nabídl vlastnoručně vyrobený višňový likér a 
také prohlídku obrazů, které v  ateliéru přibyly. 

V té souvislosti si povzdechl: „Ještě mám tolik ná-
mětů a motivů v hlavě, ale už je asi nenamaluju. 
A v zimě, to už si vůbec ven netroufám. Srdce by 
chtělo, ale tělo vypovídá poslušnost.“ Pavel Kopá-
ček měl bohužel správné tušení. Zemřel druhého 
května roku 1996.  V domě číslo 153 na Malé ulici 
už nic nepřipomíná jeho osobnost. Už dávno zmi-
zela ze zvonku u vstupních dveří i vizitka s malířo-
vým jménem. „Sejde z očí, sejde z mysli,“ tvrdí sta-
ré české přísloví. Ale domnívám se, že by si patriot 
Nového Města na Moravě zasloužil alespoň malou 
desku, připomínající, že v tomto domě žil a tvořil.

Věra Rudolfová

Malá s „Puškou“  
Poněkud militaristicky působí úvodní název. Jed-
ná se ale o přezdívku, kterou dostal středoškolský 
profesor Jaroslav Puchýř u skautů, když vedl je-
jich oddíl před 2. světovou válkou i po ní. Bydlel 
s rodinou téměř na dolním konci ulice Malá tam, 
kde se sváží dolů k Cihelskému rybníku, v mís-
tě dnešní proluky pod Hospodou U Matěje. Po 
otci Vincenci Puchýřovi z Křižánek získal cit a 
zručnost v práci se dřevem, což mu pomohlo si 
přivydělávat během studií. Pomáhalo mu i foto-
grafování. Sám si   fotoaparát i vyrobil. Věnoval 
se filmování a kreslení. Na brněnské Přírodově-
decké fakultě Masarykovy university vystudoval 
zeměpis a tělocvik, později si rozšířil aprobaci 
o chemii. Po pětiletém působení na Státním reál-
ném gymnáziu v podkarpatském Chustu přichází 
v roce 1937 do Nového Města na Moravě a učí 
na novoměstské reálce. Pro svůj vstřícný vztah 

k mládeži se stává mezi studenty velmi populární. 
Na reálce zakládá „Masarykovu leteckou ligu“. 
Studenti staví pod jeho vedením větroň „Skaut 
37“ a létají na kopci Bednářovci. Pomáhají mu 
také při stavbě osmimetrové plachetnice, se kte-
rou se později plaví po Dunaji k Černému moři. 
Mimochodem, tu postavili u Puchýřů na půdě 
a část střechy museli po jejím dokončení roze-
brat. Pod jeho vedením dokončují skauti, těsně 
před válkou, chatu Mercedesku. V těchto letech 
také hrají hokej a patří k nejlepším v okrese. Po-
slední okresní turnaj, který vyhrávají, proběhl 
v únoru 1940. Měl příznačný název „Radost ze 
života“. V této době Němci skauting zakazují. Po 
válce v červenci  r. 1945 vede bratr Puška první 
poválečný tábor na Moravci, na kterém pomáha-
jí skauti a skautky při žních.  Opravují také cha-
tu  Mercedesku, po Hitlerjugend zdevastovanou. 

Ta je využívaná i v rámci Horácké oblasti, jejímž 
velitelem se profesor Puchýř stává. Po „Vítězném 
únoru 1948“ musí odejít z novoměstské reálky, 
a to pro svůj zásadový postoj, který se neslučo-
val s novou přestavbou školství. Dojíždí učit do 
Havlíčkova Brodu a od roku 1956 působí na 
Průmyslové škole strojní ve Žďáře nad Sázavou. 
I zde je  mezi studenty   velmi oblíbený. Kromě 
jiného si vzpomínám, jak dovedl humorně a zá-
roveň názorně  při lyžařském kurzu oživit nácvik 
slalomu výrazem „systém Rudé právko“, kdy 

„ruce široce rozevřené udržují stabilitu při zatáč-
kách“. Noviny Rudé právo bývaly opravdu su-
perširoké. Profesor Jaroslav Puchýř-Puška umírá 
v červnu roku 1966 v 61 letech. Pro mnoho mla-
dých lidí na Novoměstsku    i na Vysočině se stal 
příkladem nejen výborného učitele, ale také člo-
věka plného životního optimismu.     Jiří Janíček

Ulice s příchutí ementálu

V příštím čísle: 
Na Nivě

Malá ulice očima pamětníků

Při našem putování novoměstskými ulicemi se do-
stáváme na ulici Malou, po novoměstsku řečeno 
na Malou uličku. Zdrobnělý název pochází z mi-
nulosti. Podle pamětníků zde v přízemních dom-
cích s malými okénky žili převážně tkalci. Pěstovali 
len, předli a tkali plátna. Bílili je u potoka za dneš-
ním železničním viaduktem a loukám začali říkat 

„na Bělisku“. Škoda, že si více míst a ulic nezacho-
valo svá historická pojmenování. Malá ulice za-
znamenala podstatné změny v roce 1965, kdy část 
domů před hřbitovem byla zbourána a začala mo-
hutná výstavba nového sídliště. Jen málokdo dnes 
už ví, jak ulice skutečně vypadala. Paní Božena 
Sáblíková (rozená Černá), která se svou rodinou 
bydlela v domku přímo proti  vchodu na hřbitov,  
si zachovala dodnes živé vzpomínky. Těsně před 
hřbitovem byla Malá ulice rozšířena kolem pumpy 
a takto vzniklé náměstíčko začali zdejší obyvatelé 
hrdě nazývat „Hušmorek“ podle prasečích trhů, 
které se zde údajně konaly. Domkaři byli vesměs 
drobní zemědělci a někteří provozovali různá ře-
mesla. Pan Zahradník byl bednářem, pan Svatoň 
po práci na dráze pletl koše a košťata, stolařem 
byl pan Čejka a pan Ligmajer ševcem. Větší Kla-
pačovo stolařství bylo v domě známém dnes jako 

restaurace U Bukáčků. Pod hřbitovem bydlel též 
hrobník pan Šír se svou rodinou. Jeho paní měla 
na starosti úklid kostelíčku a hřbitova. Z „Huš-
morku“ pocházejí i významní novoměstští rodáci. 
Andrlíkovo zahradnictví, které se rozkládalo až na 
ulici Monseovu, řídila paní Andrlíková ze svého 
domu na Malé ulici. Sem rád přijížděl z Brna malíř 
a karikaturista Rudolf Puchýř, bratr paní Andrlí-
kové, který z tohoto domu pocházel. Další rodina 
Puchýřových měla dům při cestě k lesu. Odtud 
pocházeli  zmíněný Jaroslav Puchýř a jeho bratr 
malíř Bohumil Puchýř. Ve zbouraném domě vedle 
dnešní Hospody u Matěje bydlela rodina Plevova. 
Bohuslav Pleva – vážený novoměstský občan – byl 
uměleckým vazačem knih. Jeho bratr, známý spi-
sovatel Josef Věromír Pleva, který žil v Brně, sem 
rovněž často přijížděl, zejména dokud žila mamin-
ka obou bratrů. Na „Hušmorku“ bylo hodně dětí, 
které se zde scházely ke společným hrám. Svažité 
cesty byly ideální pro zimní sáňkování. Začalo se 
na kopečku u vchodu na hřbitov, pak se „vytoči-
la“ zatáčka doleva a pokračovalo se po kopečku až 
k „Šanghaji“. Dospělým se uklouzané cesty moc 
nelíbily, tak je často sypali – k nelibosti dětí – pope-
lem. V létě se u pumpy scházela děvčata s kočárky 
a panenkami. Nebezpečí od aut zde nehrozilo. Jen 
občas zde opatrně projeli autem pan Čípa – kam-
nář a pan Matulka, který měl autodopravu. Velká 
sláva na „Hušmorku“ byla při konání pouti „Na 
kostelíčku“ ve svátek Nanebevzetí Panny Marie. 
Vchod na hřbitov byl ozdoben slavobránou a dvě-
ma korouhvemi, hřbitov jedna kvetoucí zahrada. 
Od kostela na náměstí prošlo procesí na hřbitov, 
kde byla sloužena mše. Slavnostní chvíle podtrhl 
proslulý pan Cvrček – také obyvatel „Hušmorku“ 

- střelbou z hmoždířů. Na náměstíčku i po obou 
stranách ulice až k hlavní cestě stály boudy trhovců. 

Nejprodávanějším sortimentem byl turecký med, 
„kvašáky“ a perníky. Domy v dolní části ulice, které 
nebyly zbourány,  zaznamenaly větší či menší změ-
ny. Vesměs jsou pěkně upravené a modernizované. 
V řadové zástavbě vedle skautské klubovny stojí 

rodný dům malíře a grafika Jiřího Šebka, velkého 
novoměstského patriota a pilného dopisovatele 
do novoměstského tisku. Velká škoda, že už není 
mezi námi. Svými znalostmi by jistě rád přispěl 
k našemu vzpomínání. Stále výstavný je dům, kte-
rý postavil Josef Sadílek. Bydlel v něm MUDr. Josef 
Svítil a později akademický malíř Pavel Kopáček. 
Před domem byly dva vysoké topoly. Parčík byl zru-
šen a nahrazen travnatou plochou a rybníček za-
kryt. Jen vzrostlá věkovitá lípa, která poskytuje stín 
části prostranství, je „pamětnicí“ dávných časů. 

Podle vzpomínek paní Boženy Sáblíkové 
napsala Jana Černá

Konec ulice pod hřbitovem zvaný „Kozí ocas“

Pouť „Na Kostelíčku“
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Francouzský komediální thriller Mandarinkový 
pokoj přiveze bratislavské divadlo 

Strašidelné podzemí zpestřilo dětem prázdniny

Festival přivítá hosta z Koreje STUDIO IDA,
www.studio-ida.cz,

e-mail: idaskovic@centrum.cz, tel.: 775 665 657
Zdravý a efektivní pohyb

SOKOLOVNA, Doležalovo náměstí, Žďár nad Sázavou
FIT club BRADY, Nové Město na Moravě
Připravili jsme pro vás tyto kurzy a otevřené hodiny, začínáme 9. 9. 2013.
Podrobný rozpis najdete na: www.studio-ida.cz

-kurzy pilates Institut pro začátečníky, mírně a pokročilé
-SM-systém stabilní a mobilní páteř pro začátečníky a pokročilé
-Sokolčata - všestranné cvičení pro děti od 5let (zápis-sokolovna: 11. 9. 
2013 15.30 - 16.30)

-kurzy FLAMENCA - krásný, nejen ženský tanec, BOSU-cardio, core, in-
tervalový trénink, body styling, Power joga 

- individuální hodiny - pro zdravou páteř, správné držení těla, kompenzační 
cvičení pro sportovce, masáže, kineziotaping

Francouzskou komedii s prvky detektivky při-
váží do Nového Města Bratislavské hudobné 
divadlo Teatro Wüstenrot. Autor této hry, herec, 
dramatik a scénárista, tvůrce jedinečného fran-
couzského žánru „Comédie Policiére“ Robert 
Thomas, má na svém kontě ještě další podobná 
komediálně thrillerová díla. Z jeho pera pochází 
například také Osm žen, Turecká kavárna, Past 
(Stalo se v Chamonix). Režie Mandarínkovej 

izby, jak zní její slovenský překlad, se ujal Ľubo-
mír Vajdička, který má ve Slovenském národním 
divadle bohaté zkušenosti s překladem her z 
francouzštiny a ruštiny. Jde o herecky náročnou 
hru, kdy čtveřice herců musí ztvárnit vícero po-
stav. Díky krátkým humorným příběhům se tak 
postupně poodhaluje tajemství pokoje s přídom-
kem mandarinkový v jednom pařížském hotelu. 
Ve slovenském podání se můžete těšit na herce 

Maroše Kramára, který během dvou hodin vy-
střídá až osm převleků, stejně jako jeho herečtí 
kolegové Zuzana Tlučková, Bibiana Ondrejková 
a Pavol Topoľský. Pro svůj detektivní charakter  
není představení doporučováno pro děti mlad-
ší 15 let, vstupenky lze jako obvykle zakoupit 
v Informačním centru. Představení se koná 
v úterý 17. září v 19 hodin v kulturním domě. 

-kuku-

Jen za prvních 14 dní provozu navštívilo nově 
otevřené Strašidelné podzemí v Horáckém mu-
zeu více než tisíc platících návštěvníků. Těší nás, 
že řada dětí i dospělých se k nám na „strašidla“ 

po tak krátké době vrací. Nová expozice bude 
v muzeu otevřena do konce října. Potom se po-
hádkové bytosti přesunou ze sklepa do teplejších 
prostor budovy, aby se s nimi mohli návštěvníci 

přivítat opět na jaře. Prohlídky se konají každou 
půl hodinu, poslední třicet minut před koncem 
provozní doby muzea. V srpnu je otevřeno od 9 
do 17 hodin, v září a říjnu od 9 do 16 hodin.    -svj-

Po sedmi letech se vrací žďárský barytonista Ja-
kub Pustina na pódium velkého sálu kulturního 
domu. Právě zde totiž začínal svá novoměstská 
vystoupení a sám přiznává, že se těší. „Alespoň 
po mnoha letech budu moci porovnat akustiku 
ve velkém sále kulturního domu s komorním 
prostředím Horácké galerie, kde koncerty pro-
bíhaly v minulých sedmi letech. Samozřejmě 
se především těším na své posluchače, na kte-
ré čeká, jak věřím, krásný a jedinečný program, 
který v Novém Městě ještě nezazněl.“ Letos 
po boku Jakuba Pustiny vystoupí korejská ko-
loraturní sopranistka Jennifer Yoon, která je 
laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže Ja-

kuba Pustiny. Na klavír oba umělce doprovodí 
Richard Pohl. Tématem 8. ročníku putovního 
festivalu „Jakub Pustina a jeho hosté“ je  oper-
ní, operetní a písňová tematika. V  programu 
tak zazni tradiční korejská píseň, skladby z nej-
známějších světových operet, jako například 
Čardášová princezna, Veselá vdova, Paganini 
a Hraběnka Marica. „V  letošním roce se mo-
hou posluchači těšit i na nádherné árie a duety 
z  oper, jako je   například Verdiho opera Rigo-
letto. No a samozřejmě si také zazpíváme spo-
lečně s  publikem, jak už je tradičním zvykem,“ 
doplňuje Jakub Pustina a srdečně zve všechny 
na koncert v neděli 22. září v 16 hodin.   -kuku-

Nejdříve se na strašidla zaklepalo...

Fotografie z otevření Strašidelného podzemí 1. srpna 2013

...za dveřmi ale číhal zlý pavouk...

 ...mačetou ho zahnal starosta Michal Šmarda...

... vstup je volný, přicházejí první hosté... ... zájemci o prohlídku zcela zaplnili dvorek.
Podzimní den otců

Dům dětí a mládeže Nové Město na Mo-
ravě srdečně zve především tatínky, dě-
dečky, strýce, ale i celé rodiny na aktivní 
sobotní odpoledne.
Vraťte se s námi do svého mládí a spolu 
se svými dětmi objevujte a pátrejte po 
skrytých krásách našeho Nového Města.
Po absolvování předem připravené cesty 
obdrží účastníci občerstvení a ti nejši-
kovnější budou odměněni. Sobota 21. 9. 
2013 v 15:00, sraz u zadního vchodu do 
kulturního domu.
Děkujeme VZP Nové Město na Mora-
vě za podporu, jmenovitě paní Hájkové. 
Více informací na emailu: roman.zak@
nmnm.cz anebo na tel. čísle 777 822 615.

Na všechny se těší vaše dédéemko.

Beseda nejen o loveckých psech
V úterý 1. října v 17 hodin zavítá do městské 
knihovny Ladislav Holeš, autor knihy Putová-
ní s loveckými psy. Jako lesník a chovatel má 
se zvířaty bohaté zkušenosti. „Beseda bude 
stejně jako kniha zaměřena na mé soužití s lo-
veckými psy. V knize vždy úvodem představuji 
loveckého psa, kterého jsem vlastnil či dosud 
vlastním, popisuji plemeno, jeho vlastnosti, 
jak probíhal výcvik. Na to navazují povídky, v 
nichž je ten popisovaný psík hlavním hrdinou“, 

vysvětluje propojenost s knihou sám autor a 
dále láká na neobvyklý program besedy.  „Jed-
noho psíka plánuji vzít s sebou na besedu, je 
to klidná fenečka německého křepeláka. V 
reálu chci  ukázat, že i lovecký pes  je přítulný 
společník. Vezmu si i vábničky, kterými před-
vedu napodobování hlasů jednotlivých druhů 
zvěře.“ Takto zajímavou besedu pro návštěv-
níky bez rozdílu věku si určitě nenechte ujít 
a rychle si ji zapište do svých diářů. -kuku-

V moštárně ČZS pod nemocnicí za 
prodejnou COOP / Jednota bude 
probíhat každou sobotu od 14. 
září do 19. října moštování, a to 
vždy ráno od 8 do 12 hodin. Při zá-
jmu pěstitelů i odpoledne od 13 do 
17 hodin. Sledujte vývěsní skříňku 
ČZS na ulici Školní.                       -red-

Moštování 2013

Muzeum vystaví vojenskou techniku
Horácké muzeum ve spolupráci s občanským 
sdružením Třebíč Nuclear Model Club připra-
vuje pro příznivce plastikového modelářství a 
vojenské techniky novou výstavu pod názvem 

„TNMC - víc než jen modelařina.“ Ke zhlédnutí 
bude množství modelů letadel, vojenské techni-
ky, figurek, ale i dioramat v různých měřítkách. 
Letadla a tanky válčících stran v 1. světové válce, 
vojenská technika meziválečného období, kdy 
vznikalo československé letectvo a armáda. Nej-
větším počtem modelů bude zastoupeno období 
druhé světové války, ale i poválečnému období 
až po současnost bude věnován nezanedbatelný 

počet postavených modelů. Většinu modelů si 
můžete prohlédnout i na klubovém webu www.
tnmc.cz. Najdete zde nejen množství posta-
vených modelů, ale i podkladů - walkaroundů 
skutečných letadel a bojové techniky. Mnoho 
fotografií lze nalézt i na klubovém profilu Třebíč 
Nuclear Model Club na Facebooku. Slavnostní 
zahájení proběhne ve čtvrtek 5. září v 17 hodin 
za přítomnosti členů občanského sdružení Tře-
bíč Nuclear Model Club. Přijďte se podívat na 
modelářský mikrosvět, který můžete navštívit 
každý den od 9 do 16 hodin až do 3. listopadu. 

-HM-

Poslechový pořad 
s Janem Rejžkem

středa 11. 9. 
od 20:00 hodin

penzion U Pasáčka, 
Nové Město na Moravě

Vstupné 50 Kč

českým hudebním 
a filmovým kritikem 

a novinářem

Podzimní tančírna: „Jedeme dál“, láká taneční mistr Žák
Pravidelně od letošního února mohou všichni 
milovníci tance navštěvovat tančírnu. Vojtěch 
Žák,  jeden z mladých a energických lektorů, 
apeluje na návštěvníky: „Od září začínáme 
znovu, bohužel to vypadá, že zatím jen jednou 
měsíčně, ale doufám a věřím, že zájem bude 
takový, že se budeme v tančírně setkávat ale-
spoň dvakrát měsíčně a budou ji navštěvovat 
všechny věkové kategorie. O tom, jestli bude 
tančírna častěji, rozhodnete tedy vy!“ Podzimní 
cyklus začíná ve středu 18. září od 19 hodin v 
kulturním domě, ale lze navštěvovat i jednotlivé 
lekce. „Naučit se můžete tance soutěžní desítky 
(samba, rumba, chacha, paso doble, jive, waltz, 
tango, valčík, slowfoxtrot, quickstep). Dostane-

me se i k salse, a časem by mohla přijít i bachata 
a merengue,“ upřesňuje Vojta Žák a znovu při-
pomíná, že tančírna je určena všem, bez rozdílu 
věku. „Je pravda, že salsa i bachata jsou trošku 
žhavější – prostě Latinská Amerika, jižní tem-
perament, Puerto Rico, Columbia, Cuba. Ale o 
tom, že na věku nezáleží, jsem se přesvědčil ve 
Španělsku, kde v klubech tančili úplně všichni.“ 
První podzimní lekce je opět rozdělena do dvou 
částí. „První hodinu se bude vyučovat kubán-
ská chacha a případně podle zájmu můžeme ve 
zbytku hodiny přejít ke standardnímu waltzu. 
Zbývající dvě až tři hodiny bude možné si volně 
zatancovat. Po celou dobu vám bude k dispozici 
minimálně jeden lektor. Pokud se chcete naučit 

více, anebo požadujete individuálnější přístup, 
můžete si objednat individuální lekce – jen vy 
jako pár a trenér (případně jsou možné dva 
páry).“ Více informací, nabídek, novinek na-
jdete na facebookových stránkách „Tančírna“. 
Individuální lekce můžete objednávat na tele-
fonním čísle: 605 149  742. Nechte se tedy zlá-
kat, jak apeluje Vojta Žák: „Tančírna je o vás. A 
záleží i na vás, jaká bude. Chcete se POBAVIT? 
Chcete PŘERUŠIT STEREOTYP školního - 
pracovního týdne? Chcete něco VYTVOŘIT? 
Chcete si OŽIVIT taneční kroky a choreogra-
fie? Chcete ZAŽÍT něco nového, exkluzivní-
ho, rostoucího...? MÁTE PŘÍLEŽITOST!“  
  -kuku-
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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.cz

NeNechte se otrávit  
PoMALÝM PřiPojeNíM!
PŘIPOJTE SE K SÍTI UNET A VYUŽIJTE INTERNET NA 100 %

Repair.cz,  
Žďár nad Sázavou,  
repair@repair.cz,  
608 383 982
*nelze sloučit s ostatními slevami

Qwest,  
Žďár nad Sázavou,  
info@qwestcz.cz, 
603 947 330

TDnet s.r.o.,  
Bystřice pod Pernštejnem, 
truhlar@dnr.cz,  
777 802 806

PŘIJĎTE NA STÁNEK UNET V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ A VYHRAJTE TABLET
10. 9. Masarykova ulice (u pošty)  |  11. 9. sídliště U nemocnice – ulice Pavlovova   

12. 9. Tyršova ulice (U střediska)  |  13. 9. parkoviště u BILLY  14. 9. Vratislavovo náměstí

vždy od 11 do 17 hodin, na sídlištích od 12.30 do 18.30 hodinSLEVA 

299,- Kč Z PRVNÍ  

FAKTURACE*

Radek Kaplan NM net,  
Nové Město na Moravě,  
kaplan@nmnet.cz,  
777 616 310

Oči Vám půjdou 
kolem z toho 

zboží u nás skladem

* přes 300 druhů batohů, aktovek, 
penálů, kufříků a sáčků na cvičky

* za nákup batohu - aktovky DÁREK
* u nás levněji než na internetu

 VÝPRODEJ STARÝCH ZÁSOB až 70 %

ŠKOLNÍ  KOUTEK  OTEVŘEN

V nabídce máme kalendáře 
a diáře 2014!!!

Rozpočtová 
kalkulace 
zdarma!

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

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

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!
Prodejní GALERIE 

s VINOTÉKOU 
"U Bukáčků", 

ul. Malá, vás srdečně zve 
k návštívení 

příjemného interiéru!

JÓGA V DENNÍM 
ŽIVOTĚ

Začínáme 17. 9. 2013 
• kurz je pro začátečníky i pokročilé
• cvičíme asány (fyzická cv.), praná-
jámu (dechová cv.), meditaci

Místo konání: 
Fitklub, Vratislavovo náměstí

Čas: 
15:30-17:00 proti bolestem zad
17:15-18:45 pro začátečníky i prokro-
čilé, cena 1 000 Kč/pololetí - ženy na 
MD, důchodci, nezaměstnaní a stu-
denti 800 Kč

Kontakt: 
Jitka Kellerová, j.kellerova@gmail.
com, 737 176 210, www.joga.cz

Oznámení o cvičení
Zájemkyním o cvičení  aerobiku, 
posilování  a step aerobiku  ozna-

muji, že  pravidelné hodiny budou 
probíhat každé úterý a čtvrtek 

v 18 hodin v tělocvičně gymnázia.
Začínáme 10.  9.  2013 v 18:30. 

Těší se na Vás Vlasta Fialová   

  PIZZA PIZZA 
vv  „Restauraci Včela“„Restauraci Včela“

již od již od 99,-Kč99,-Kč

..každý den od 11:00....každý den od 11:00..

Restaurace Včela, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě      Tel.: +420 604 773 595

Vratislavovo nám. 98, 592 31 Nové Město na Moravě
T: 773 172 575, 605 856 636
www.setronic.cz

Měsíčník 
Novoměstsko 

najdete na webové 
adrese: 

noviny.nmnm.cz. 
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září výstava Horácká galerie
do 1.9. výstava Jiří Hrbek – Fotografické cykly Horácká galerie
do 1.9. výstava Jaroslav Šerých – Pouto mé radosti Horácká galerie
do 1.9. výstava Království loutek Horácké muzeum
do 8.9. výstava Jindřich Hegr – Výběr z tvorby Horácká galerie

do 29.9. výstava Josef Klimeš – Rovnováha Horácká galerie
1.9. 15:00 koncert Setkání harmonikářů penzion Vrchovina
5.9. 17:00 vernisáž Horácké muzeum
6.9. 17:00 vernisáž Jana Jemelková – Rytmy času; Lenka Březinová - Chvění Horácká galerie
6.9. 17:00 koncert Horácká galerie
8.9.   8:30 sport hasičská zbrojnice
8.9. 13:00 sport Soutěž o pohár starosty města – Memoriál J. Sokolíčka hasičská zbrojnice
8.9. 16:30 sport Muži A: SFK Vrchovina – FC Slovan Rosice fotbalový stadion

10.9. 10:00 ostatní kulturní dům
10.9.   9:30 ostatní kulturní dům
11.9. 20:00 vzdělání Kaleidoskop Jana Rejžka – poslechový pořad penzion U Pasáčka
11.9. 17:00 sport Muži A: SFK Vrchovina – FS Napajedla fotbalový stadion
13.9. 15:00 vernisáž Horácká galerie
14.9.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
14.9.   9:45 ostatní Den evropského dědictví – Den otevřených dveří památek Vratislavovo náměstí
15.9. 16:00 pro děti kulturní dům
16.9. 15:00 sport Sportovní odpoledne hřiště za DPS
17.9. 18:00 kino kino
17.9. 19:00 divadlo Mandarinkový pokoj kulturní dům
18.9. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům
19.9. 17:00 beseda Setkání s autorkou: Lenka Březinová – Chvění Horácká galerie
20. - 21.9. koncert Křídla

21.9. 15:00 ostatní Podzimní den otců kulturní dům
22.9. 16:00 koncert Jakub Pustina a jeho hosté kulturní dům
22.9. 16:00 sport Muži A: SFK Vrchovina – MFK Vyškov fotbalový stadion
24.9. 17:00 kino Do pohádky za zvířátky, ČR, pásmo pohádek, 62 min. kino
27.9.   8:00 ostatní kulturní dům

27.9. 10:00 ostatní Maršovice
27.9. 19:00 koncert Koncert Radoslava Kvapila Horácká galerie

27.9. 20:00 kino kino
28.9.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
28.9. 11:00 sport Soutěž v požárním útoku Maršovice

Bienále Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sáz.

TNMC – víc než jen modelařina

Ilan Schneider a Hana Böhm Robotková – viola, klavír
Novoměstských pohár soptíků

Firma Wave – předváděcí akce
Elegant style – second hand

Galina Miklínová – O Kanafáskovi

Příhody kluka BomBarďáka

Království lesních strážců, USA 2013, fantasy, 103 min.

Multižánrový festival Křídla

Belitex – prodejní akce

Prohlídka nového areálu firmy Moreau Agri a vesnická veselice

Revival, ČR 2013, hud.kkomedie, 116 min. (hraje se i 28.9.)
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Anička Musilová s tatínkem si mohli vychutnat výhled na Nové Město a okolí - stali se totiž výherci 
letu balonem na Nova Civitas.                                                                                                                                     -red-

Novoměstská kulturní zařízení a IN-SPIRACE

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
5. 10. 2013 v 18:00 
Kulturní dům Více informací na: nkz.nmn.cz


