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Po půl roce se projekt revitalizace zeleně v našem 
městě blíží ke konci. V září byly vysazeny posled-
ní trvalky, keře, zakládaly se trávníky a květinové 
záhony. Na konci října dojde k předání půlroční 
práce. „Hlavním smyslem akce bylo zlepšení sta-
vu současných zelených ploch v Novém Městě. 
Odstraněny byly dřeviny ve zhoršeném zdravot-
ním stavu, stromy neperspektivní nebo konkuru-
jící perspektivním dřevinám. Všechny pokácené 
dřeviny byly nahrazeny novou výsadbou,“ říká 
dendroložka Irena Dundychová, která projekt 
připravila a dozorovala. Všechny nově vysazené 
dřeviny se po výsadbě ujaly. Počet vysazených 
dřevin je navíc výrazně vyšší než počet pokáce-
ných. K výsadbě byl přitom použit takový mate-
riál, díky kterému vysazená zeleň začala plnit své 
funkce bezprostředně po vysazení. Během pro-
jektu byly brány v potaz také mnohé připomínky 
občanů. „Tyto požadavky byly řešeny na místě s 
technickým dozorem a občany samotnými. Sna-
žili jsme se najít společná řešení jednotlivých při-
pomínek a požadavků,“ popisuje správce měst-
ské zeleně Bohumil Dostál. Připomínky se týkaly 

především výsadby stromů v blízkosti domů či 
zakládání záhonů před domy. V tomto případě 
lidé chtěli posunout záhony dále od domů. Na 
provedené práce má město záruku 10 let. Díky 
profesionálně odvedené práci by neměly nastat 
větší problémy. „Dřeviny se vysazovaly v jarních 
měsících. Stromy tak měly dostatek času na řád-
né prokořenění. Pokud budou mít dostatek vláhy 
a neuhodí holomrazy, neměly by jim zimní měsí-
ce uškodit,“ doplňuje Dostál. Nově vysazené dře-
viny se budou těšit patřičné péči. Jde o pravidelné 
zavlažování, kontroly jejich ukotvení či ochranu 
před sluneční spálou a okusem zvěře. O péči však 
nepřijde ani ostatní zeleň ve městě.  „Díky revita-
lizaci získalo město z dotací nemalou částku na 
údržbu velké části zeleně v našem městě,“ dodá-
vá Dostál. Celkově bylo ve městě vysazeno 15846 
kusů dřevin, z toho 163 kusů stromů. Ošetřeno 
bylo 884 kusů stromů a regenerovaná plocha 
činí 40,92 hektaru. V příštím čísle přineseme 
shrnutí kritických připomínek a obsáhlý rozho-
vor s autorkou projektu Irenou Dundychovou. 

-mah-

Novoměstský vlak zve návštěvníky
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Nové zázemí pro 
gymnazisty 

Vysočinu brázdí novoměstský vlak. Jde o sou-
pravu polepenou motivy z Nového Města na 
Moravě. „Rozhodli jsme se také využít nabídku 
Českých drah k propagaci města a mikroregio-
nu,“ říká starosta města Michal Šmarda. Vlak 
je oděn do motivů města a modrobílého logo-
typu biatlonového mistrovství, které se dostalo 
do povědomí lidí. Slavnostní křest a předání 
vlaku se uskutečnily 27. září v 9.30 hodin na 

novoměstském vlakovém nádraží. Souprava 
následně vyjela po trase Žďár nad Sázavou 

- Havlíčkův Brod - Jihlava. Kromě novoměst-
ského vlaku se v tento den z našeho nádraží 
vypravila také souprava s novými krajskými 
symboly a symboly rodinných a senior pasů 
Kraje Vysočina. V  příštím vydání Novoměst-
ska otiskneme fotografie ze křtu a první jízdy. 

-mah-
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Gymnázium Vincence Makovského má nové 
sportovní zázemí. Slavnostně bylo otevřeno 
za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Bě-
hounka, olympijské vítězky a zároveň absol-
ventky této školy Martiny Sáblíkové a starosty 
města Michala Šmardy. Jednopodlažní stavba 
vyrostla z bývalé uhelné kotelny a je propojena 
s budovou gymnázia. Studenti mají k dispozici 
nové šatny s toaletami a umývárnami. Velkým 
přínosem jsou i skladovací prostory pro spor-
tovní vybavení. Kola, lyže i sportovní zbraně 
a střelivo mají nyní svá místa. K dispozici je 
i příležitostná servisní dílna. Do přístavby Kraj 
Vysočina, který je zřizovatelem školy, inves-
toval více než 4,5 miliónu korun. Další novin-
kou školního roku  2013/2014 na gymnáziu je 
otevření třídy s rozšířenou výukou informatiky. 

-mah-        Více o zahájení školního roku na str. 3.

Dlouhé diskuze a hádky o každý strom a keř byly na začátku projektu revitalizace zeleně v Novém Měs-
tě na Moravě. Radnice zorganizovala několik veřejných projednání a procházení v dotčených lokalitách. 
Výsledkem byl projekt renomované firmy doplněný o připomínky místních občanů. Za několik týdnů bu-
deme znát výsledek. Budou lidé spokojeni? Přinesly otevřené diskuze přímo na místě očekávaný výsledek?

TERMÍN PŘEDČASNÝCH VOLEB 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 25. - 26. října 2013

Více o volbách v našem městě najdete na stranách 4 a 5.
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Petice chce zachovat zahradnictví. 
Město stojí před těžkou volbou

Socha se vrátí 
na své místo 

Novoměstské školy přivítaly žáky.  Opět jich ubylo 

Zrenovovaná socha svatého Jana Nepomuckého 
se brzy vrátí na své místo. Stane se tak po opravě 
mostu v Olešné, kam historické dílo patří. Socha 
je v současnosti zrenovovaná a čeká v restaurá-
torské dílně. Most i památkově chráněná socha, 
která je v majetku našeho města, byly poškozeny 
v lednu při nehodě nákladního auta. Tehdy jeho 
řidič dostal smyk na kluzké vozovce. Výsledkem 
byl náraz do podstavce sochy na mostě. Ta se 
rozlomila na několik částí a dopadla do potoka 
Olešná. Na místě zůstal pouze potlučený pod-
stavec. Škoda na soše byla vyčíslena na více než 
dvě stě tisíc korun. Město opravu zaplatilo a 
požaduje náhradu škody z pojistky řidiče. -mah-

Masarykova ulice - 
upravený přechod  
Na Masarykově ulici došlo k úpravám přecho-
du pro chodce. Nesplňoval totiž bezpečnostní 
normy. Přechod je nyní kratší a přibyl tu os-
trůvek. Upravena byla také vozovka. Místo 
tří pruhů jsou tu teď dva. V místě dále dojde 
k novému dopravnímu značení, které by mělo 
usnadnit jízdu řidičům. Nová tu je také za-
stávka MHD, která tu mohla díky ušetřenému 
místu vyrůst. Všimnout si je možné i nových 
plastových obrubníků, díky nimž nebylo třeba 
odvodňovat vozovku a jakkoliv jinak ji poško-
zovat. Pokud by se tak stalo, muselo by měs-
to vracet část dotace, za kterou byla silnice 
vybudována. Zvolený systém také umožňuje 
vyzkoušet si funkčnost nového řešení a bez 
velkých nákladů ho případně změnit. -mah-

Oprava mostu 
v Olešné 
Na řidiče, kteří projíždějí Olešnou, čeká do-
pravní omezení.   V místní části se totiž opra-
vuje most. Provoz jedním jízdním pruhem je 
tu řízen semafory. Oprava bude trvat do po-
loviny října. Do té doby musejí řidiči počítat 
se střídavým jednosměrným provozem. -mah-

V pondělí 2. září byl zahájen nový školní rok. Do 
lavic zasedli jak žáci obou základních škol, tak 
malotřídek v Pohledci a ve Slavkovicích. Noví 
studenti přibyli také na gymnáziu a střední 
odborné škole. Na I. základní škole přivítali 37 
prvňáčků. Celkem má škola 524 žáků, což je 
o 7 méně než v uplynulém roce. „Odešel velmi 

silný ročník, někteří žáci se dostali na gymnázi-
um, jiní se odstěhovali,“ vysvětluje ředitel školy 
Otto Ondráček.  Více žáků naopak napočítali na 
Základní škole Leandra Čecha, kam letos na-
stoupilo 54 prvňáčků. Celkově je na škole 453 
žáků. „V roce 2010 se podařilo zastavit pokles 
počtu žáků a od té doby dochází k jeho každo-

ročnímu navýšení,“ popisuje ředitel Jan Krako-
vič.  Do malotřídky v Pohledci letos nastoupilo 
6 dětí, ve Slavkovicích to bylo 18 prvňáčků. Od 
září má nové studenty také novoměstské gym-
názium. V primě je 28 žáků, v prvním ročníku 
pak 34 studentů. „Opět došlo k poklesu počtu 
žáků, který trvá již 4 roky. Předpokládám, že 
jsme se dostali na minimum a nyní se počty již 
snižovat nebudou. Možná se začnou pozvolna 
zvyšovat,“ odhaduje ředitel Jiří Maděra. Gym-
názium letos zařadilo nový sport pro výběrovou 
třídu. Je to atletika. Zkrátka nepřijdou ani stu-
denti prvního ročníku s rozšířenou výukou in-
formatiky. Obdrželi nové tablety, budou s nimi 
pracovat při výuce. Gymnázium k tomu získalo 
finanční prostředky ve výši 3,5 milionu na roz-
voj přírodních věd z operačních programů. Do 
studijních oborů na střední odborné škole na-
stoupilo letos 33 studentů, do učebních oborů 
68 absolventů základních škol. Škola úspěšně 
pokračuje ve výuce informační gramotnosti, 
dále umožňuje vzdělávání na dálku a spolupra-
cuje se základními školami. Připravuje několik 
kroužků pro jejich žáky. Více se dočtete na str. 12 

-mah-

Po prázdninách
školy prokoukly

Školní družina 1. ZŠ v novém

Výcvik policejních 
instruktorů 
Na Novoměstsku probíhal speciální výcvik 
policejních instruktorů. Ke Studnicím do-
konce přilétl vrtulník a účastníci výcviku tré-
novali slaňování na rychlé lano. V nejvýše 
položené obci v našem okolí prošli instruk-
toři cvičením, které bylo zaměřeno na zpaci-
fikování nebezpečných pachatelů. Další část 
výcviku se konala u Vírské přehrady. -mah-

Ve 2. ZŠ Leandra Čecha pokračuje rekon-
strukce školní jídelny. Jídelna bude zateple-
na, vyměněna budou okna a opravou projde 
vzduchotechnika a sociální zařízení. Ve škole 
se vymalovalo třetí patro, dovybavily se prosto-
ry nové školní družiny. Během první etapy se 
opravily kryty radiátorů ve třídách a na chod-
bách budovy školy. V Pohledci bylo dokončeno 
připojení na novou kanalizaci. Na novoměst-
ském gymnáziu byla zkolaudována přístavba 
zázemí pro sportovce školy. Na střední škole 
Bělisko byly zrekonstruovány čtyři odborné 
učebny. Nyní probíhá rekonstrukce hlavní-
ho vchodu školy. Dále byly opraveny podlahy 
v učebnách odborného výcviku. Do provo-
zu byla uvedena nová dílna pro výuku tesařů. 
Pozadu nezůstala ani 1. ZŠ. V prvním patře 
byla rekonstruována elektroinstalace. -mah-

Vedení Nového Města má od zastupitelů složitý 
úkol. Musí zajistit peníze na plánované investi-
ce do výstavby bazénu, sportovní haly a dalších 
plánovaných projektů. Vedle toho však musí mít 
peníze na běžný provoz a opravy, rozvoj služeb 
a zlepšování kvality života občanů. „Ušetřili jsme 
na provozu úřadu a efektivněji dnes pracují i naše 
příspěvkové organizace. Vedle toho musíme bez 
iluzí tvrdě vyhodnotit i to, jak město využívá 
městský majetek,“ vysvětluje plány města staros-
ta Michal Šmarda. A právě tady radnice se svými 
plány narazila na odpor. Zmínky o možném bu-
doucím prodeji areálu zahradnictví rázně odmítá 
Klub seniorů, který zorganizoval petici žádající 
zachování zahradnictví v současné podobě. Pod 

petici se podepsala víc, než pětistovka lidí. Za-
znívají však i opačné názory, které si berou na 
mušku zejména to, že pronajatý areál chátrá 
a část pozemků leží ladem. Kritika zaznívá i kvůli 
tomu, že část pozemků město použilo pro smě-
nu za pozemky pod komunikacemi u Koupaliště 
a Nad Městem. Prodej areálu jako celku, včetně 
přilehlých pozemků, by byl podle těchto kritiků 
pro město výhodnější. Novoměstské zastupi-
tele tak čeká těžké rozhodnutí. Na jedné straně 
zájem současné nájemkyně Mileny Jirčíkové, 
s jejímiž službami je řada lidí spokojená a která 
navíc slibuje, že v budoucnu chce areál opra-
vit. Na druhé straně nejistá budoucnost, která 
může, ale nemusí přinést peníze a rozvoj. -mah-

Zeptali jsme se zastupitelů: Jaký je Váš názor na záměr prodeje 
zahradnictví a přilehlých pozemků

JUDr. Libor Černý (Sdružení Nový směr)
O jakém zahradnictví vlastně mluvíme? Vždyť Novému Městu po 
dvacetiletém podnikání prostřednictvím jeho společností, soudních 
sporů, reorganizací a směn za bezcenný močál pod Koupalištěm zbyl 
z celého zahradnictví již pouze ten název, chátrající budova sloužící 
jako ubytovna, zdevastované skleníky a všude kolem nepořádek. Ka-
ždý, kdo něco potřebuje, odjíždí do Litomyšle, Brna či Žďáru, aby se 
v kulturním prostředí potěšil ze sortimentu, který dnes již nikdo ne-
pěstuje, ale nakupuje, dováží a prodává. Je dobře, že město konečně 
veřejně přiznalo, že podnikat neumí a že cesta nájmů nikam nevede, 
protože nikdo ze smluvních stran investovat nechce. A to vůbec ne-
mluvím o ekonomice města v rozpočtovém výhledu deseti let. Jsem 

přesvědčen, že desetitisícové město s životním stylem jako to naše je výzvou pro každého prodejce 
potřeb pro kutily, stavebníky a zahrádkáře.  Je tak otázkou času, kdy někdo z nich do Nového Města 
přijde a zaplní místo na trhu. Zatím neprodáváme. Čekáme na podnikatelské záměry.

Mgr. Helena Benešová Šustrová (KDU-ČSL)
Naším rozhodnutím nechceme nikoho poškodit. Naopak usilujeme 
o to, abychom ukončili mnohaleté spory, zda si zahradnictví ve měs-
tě zachovat, či nikoliv. Umím si představit několik možných scénářů, 
uvedu alespoň tři. Zaprvé: Objeví se soukromý investor s kvalitní na-
bídkou a se záměrem vybudovat zde firmu nabízející práci místním 
občanům. Zdůrazňuji, že nebudu podporovat zájem budovat v této 
lokalitě supermarket, bytový dům ani jiné podobné stavby. Zadru-
hé: Žádný soukromý investor se neobjeví a tedy ani žádná lukrativ-
ní nabídka a areál zůstane městu. V tomto případě nevidím důvod, 
proč by zde nemohlo být i nadále provozováno zahradnictví. Zatřetí: 
Zájem o koupi do soukromého vlastnictví projeví stávající nájemce. 

Zastávám názor, že rozhodně není vhodné rozprodávat bezmyšlenkovitě městský majetek komuko-
liv za jakoukoliv cenu!

Bc. Jaroslav Lempera (ČSSD)
Zastupitelstvo dalo vedení města úkol prověřit možnosti budoucího 
využití zahradnictví, včetně případného prodeje a pak navrhnout ře-
šení. Ve hře je proto zachování současné podoby zahradnictví, jeho 
prodej zahradnické firmě, ale i zcela nový projekt, se kterým může 
přijít někdo jiný. Zatím neznáme všechny možnosti, které se nám 
nabízejí, a byla by chyba, kdybychom se rozhodovali předčasně a 
zbrkle. Rozhodně nepodpořím žádné řešení, které by bylo pro město 
nevýhodné.

Základní škole na Vratislavově náměstí se po-
dařilo díky podpoře vedení města získat nové 
prostory pro školní družinu a v září jsme zahájili 
školní rok v novém. Nad komerční bankou, kde 
dříve sídlil úřad práce, vznikly dvě prostorné 
krásné třídy, šatna a pěkné sociální zařízení. Po 
vyučování zde tráví čas děti převážně 1. až  3. roč-
níku. Nejenom si hrajeme, ale také se zabýváme 
zajímavou zájmovou činností. Malujeme, vyrá-
bíme, zpíváme, věnujeme se dopravní výchově a 

počítačům. Každý měsíc putujeme za pohádkou, 
navštěvujeme novoměstskou knihovnu, učí-
me se drátkovat, účastníme se školní sportovní 
ligy, vykrajujeme vánoční perníky apod. Pokud 
budete mít zájem a chcete se do nových prostor 
naší školní družiny podívat, zveme vás ve středu 
16. října 2013 od 15.00 do 16.30 hodin na den 
otevřených dveří při příležitosti zahájení provo-
zu nové školní družiny. Všichni jste vřele vítáni.                                                                                                                                          
                    vychovatelky školní družiny 1. ZŠ

Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy, které byly vydány v období 
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, pozbydou 
od nového roku platnost. Pokud si je řidiči ještě 

nevyměnili, měli by tak učinit co nejdříve. Vydá-
ní průkazů trvá 20 dnů od obdržení žádosti. Za 
poplatek 500 korun je možné vydání urychlit. 
Kdo si zaplatí, obdrží průkaz do 5 pracovních 
dnů. Pokud řidiči nespěchají, dostanou nový 
průkaz zdarma. Vyměnit řidičák znamená na-
vštívit odbor dopravy a vnitřních věcí městského 
úřadu. K tomu je třeba mít u sebe jednu barev-
nou nebo černobílou fotografii o rozměrech 3,5 
x 4,5 cm, stávající řidičský průkaz a doklad to-
tožnosti. Od 1. ledna 2014 bude výměna již ne-
platných řidičáků zpoplatněna. Jízda se starým 
průkazem bude pokutována jak ze strany Policie 
ČR, tak odboru dopravy a vnitřních věcí. -mah-

Další zpravodaj
Listopadové vydání měsíčníku Novoměstsko 
bude mít uzávěrku 15. října 2013. Do distribuce 
se dostane nejpozději v pátek 1. listopadu. Své 
příspěvky a inzerci posílejte na internetovou adre-
su zpravodaj@nmnm.cz, nebo je můžete nechat 
v kanceláři kulturního domu, informačním centru 
na Vratislavově náměstí nebo v městské knihovně.  
Textové příspěvky prosíme ne delší jak 20 řádků 
v textovém editoru velikosti písma 12. Případné 
dotazy směřujte na telefon redakce 601 592 013.
Bližší informace k soukromé inzerci viz str. 11.

Vážení čtenáři, stále častěji jsme se v minu-
lých týdnech a měsících setkávali se stížnostmi 
na nedoručování Novoměstska. Přes opětov-
né urgence nedošlo k nápravě, a proto jsme 
změnili firmu, která Novoměstsko roznáší. 

Číslo, které držíte v ruce, už má na starosti 
nový „doručovatel“ - Česká pošta. Věříme, že 
se touto změnou problém vyřešil a zpravodaj 
bude ve všech schránkách v Novém Městě 
a místních částech včas a v pořádku.  -red-
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Památník Jana Karníka bude přestěhován

V prosinci letošního roku si připomeneme 55. 
výročí od úmrtí významného novoměstského 

rodáka Jana Karníka, vlastním jménem MUDr. 
Josefa Svítila. U této příležitosti se rada města 
po dohodě s vedením novoměstské nemocnice 
a Krajem Vysočina rozhodla přestěhovat jeho 
stávající památník - bustu, jejímž autorem je 
akademický sochař Jiří Plieštik. Dohoda byla 
stvrzena podpisem smlouvy o dlouhodobě zá-
půjčce. Z areálu novoměstské nemocnice bude 
památník přesunut do parku před rodný dům 
Jana Karníka. Výtvarné dílo zůstane i nadále 
v majetku Kraje Vysočina. Ke slavnostnímu 
znovuodhalení busty dojde počátkem listopadu. 
Termín s programem bude upřesněn v dalším 
čísle Novoměstska. „Záměrem města je při-
pomenout si tuto významnou novoměstskou 
osobnost ve spojení s jeho rodným domem,“ 

vysvětluje místostarosta Nového Města Stani-
slav Marek. Před rodným domem, kde později 
žil a pracoval i akademický malíř Pavel Kopá-
ček, již došlo k potřebným stavebním úpravám. 
Zhotoven byl betonový základ a vytyčeny sítě.  
Byla zasypána stará požární nádrž a stávající 
zeleň parku bude revitalizována a doplněna 
tak, aby busta věnovaná MUDr. Josefu Svíti-
lovi - Janu Karníkovi našla i zde své důstojné 
místo. Drobných oprav se dočká také samot-
ný památník. Obnoveno bude písmo na bustě 
a dojde ke konzervaci. Jan Karník se narodil 
19. července 1870 na Malé ulici v domě číslo 
popisné 153, kde umělec žil, tvořil a současně 
i ordinoval. Působil coby lékař, ale také jako bás-
ník, prozaik, publicista, překladatel.     -mah-, -řad-

Nové internetové stránky měsíčníku Novoměstsko

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2013

Starosta města Nové Město na Moravě podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky proběhnou ve dnech 25.  a 26.  
října 2013, a to v pátek dne 25. 10. 2013 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a  v  sobotu dne 
26. 10. 2013 od 8.00 hodin do  14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je:
 ve volebním okrsku č. 1
volební místnost v  přízemí Domu s  pečovatel-
skou službou, Žďárská 68, Nové Město na Mo-
ravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Novém Městě na Moravě v ulici Men-
dlova, Pavlovova, Purkyňova, Vlachovická, U 
Zastávky ČD, Žďárská (č.p. 61, 68, 70, 71, 72, 
74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 718, 
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 990)
 ve volebním okrsku č. 2
volební místnost v  budově Městského úřadu 
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 97, 
Nové Město na Moravě (bývalé informační 
centrum) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu v Novém Městě na Moravě v ulici 
Blažíčkova, Brněnská, Horní dvůr, Jamborova, 
Jánská (včetně ev.č. 369), Komenského náměstí, 
Nečasova, Němcova, Německého, Palackého 
náměstí, Petrovická, Podlouckého, Pod Novo-
veskou silnicí, Vratislavovo náměstí, Žďárská 
(č.p. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 
50, 83, 84, 85, 332)
 ve volebním okrsku č. 3
volební místnost v  přízemí hlavní budovy Zá-
kladní školy Nové Město na Moravě, Vratisla-
vovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou (tzv. 
I. základní škola), Vratislavovo nám. 124, Nové 
Město na Moravě  pro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu v Novém Městě na Moravě 
v ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova
 ve volebním okrsku č. 4
volební místnost v 1. patře (velký přednáškový 
sál) Kulturního domu Nové Město na  Moravě, 
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voli-
če, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v No-
vém Městě na Moravě v  ulici Čapkova, Hájko-
va, Karníkova (mimo č.p. 981, 982, 984, 1118, 
1179), Luční, Mrštíkova, Nádražní, Nezvalova, 
Soškova (včetně ev.č. 236), Vančurova, Wolke-
rova (mimo č.p. 1116, 1117)
 ve volebním okrsku č. 5
volební místnost v  1. patře (tzv. čítárna knihov-
ny) Kulturního domu Nové Město na  Moravě, 
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voli-
če, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v No-
vém Městě na Moravě v ulici Drobného, Horní, 
Křičkova, Malá (č.p. 173, 181, 182, 188, 189, 
856), Mírová, Smetanova, Výhledy
 ve volebním okrsku č. 6
volební místnost v přízemí (místnost č. 7) hlav-

ní budovy Základní školy Nové Město na Mora-
vě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou (tzv. 
II. základní škola), Leandra Čecha 860, Nové 
Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu v Novém Městě na Moravě 
v  ulici Bělisko, Dukelská, Leandra Čecha, Les-
ní, Makovského, Na Výsluní, Polní, Radnická, 
Sportovní, Šimkova, Školní, Štursova, U Jatek, 
Veslařská, Zahradní
 ve volebním okrsku č. 7
volební místnost v 1. patře (malý přednáškový 
sál) Kulturního domu Nové Město na  Moravě, 
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voli-
če, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v No-
vém Městě na Moravě v  ulici Křenkova, Malá 
(č.p. 156, 157, 158, 159, 192, 193, 195, 196, 
302, 306, 747), Monseova, Tyršova
 ve volebním okrsku č. 8
volební místnost v přízemí budovy odloučeného 
pracoviště Základní školy Nové Město na  Mo-
ravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou 
(tzv. II. základní škola) – Pohledec, Pohledec 
43, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Po-
hledec
 ve volebním okrsku č. 9
volební místnost v obecním domě Maršovice, 
Maršovice 80, Nové Město na Moravě pro voli-
če, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v No-
vém Městě na Moravě v ulici Bezručova, Boro-
vá, Karníkova (č.p. 981, 982, 983, 1118, 1179), 
Maršovská, Modřínová, Nad Městem, Smrková, 
Wolkerova (č.p. 1116, 1117), a  v  místní části 
Maršovice
 ve volebním okrsku č. 10
volební místnost v patře obecního domu Ro-
kytno, Rokytno 49, Nové Město na Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému pobytu 
v místních částech Rokytno a Studnice
 ve volebním okrsku č. 11
volební místnost v patře obecního domu Jiříko-
vice (hasičská zbrojnice), Jiříkovice 62, Nové 
Město na Moravě  pro voliče, kteří jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu v místní části Jiříkovice
 ve volebním okrsku č. 12
volební místnost v přízemí Kulturního domu 
Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město na Mo-
ravě   pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v místní části Slavkovice
 ve volebním okrsku č. 13
volební místnost v přízemí obecního domu 
Hlinné, Hlinné 46, Nové Město na Moravě  pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému pobytu 
v místní části Hlinné
 ve volebním okrsku č. 14
 volební místnost v obecním domě Pe-
trovice (KD), Petrovice 71, Nové Město na Mo-

ravě  pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v místní části Petrovice
 ve volebním okrsku č. 15
 volební místnost v  budově hasičské 
zbrojnice, Olešná 81, Nové Město na  Moravě  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému po-
bytu v místní části Olešná.

3. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné.

4. Voliči předstupují před okrskovou volební 
komisi nebo zvláštní okrskovou volební ko-
misi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do 
volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky 
a nebo cestovním  průkazem nebo platným 
občanským průkazem. Po záznamu ve vý-
pisu ze stálého seznamu nebo zvláštního se-
znamu a nebo zvláštního seznamu vedeného 
zastupitelským úřadem obdrží volič od okrs-
kové volební komise nebo zvláštní okrskové 
volební komise prázdnou úřední obálku. Na 
žádost voliče mu okrsková volební komise 
nebo zvláštní okrsková volební komise dodá 
za chybějící, škrtané nebo jinak označené 
hlasovací lístky jiné.

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

7. Pro volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky obdrží volič hlasovací 
lístky ve dnech voleb ve volební místnosti.

8. Volič po obdržení úřední obálky a hlasova-
cích lístků vstoupí do prostoru určeného pro 
vložení hlasovacího lístku. V  prostoru urče-
ném pro vložení hlasovacího lístku vloží volič 
do úřední obálky 1 hlasovací lístek.

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

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

Michal Šmarda, v.r. starosta města

Oficiálně bude oznámení vyvěšeno 10. října 2013 na úřední desce Městského úřadu.

Internetové stránky měsíčníku Novoměstsko 
(www.noviny.nmnm.cz) změnily podobu. Na 
první pohled zaujmou pěkným a přehledným 
designem, velkými fotografiemi a rozšířeným 
obsahem. Nové je členění zpráv do rubrik. Pro-
měnou prošlo také vyhledávání, které se zjed-

nodušilo. Web je navíc technicky dokonalejší. 
„Automaticky publikuje články do tří největších 
sociálních sítí, jakými jsou Facebook,  Twitter 
a Google+.  Drobných vylepšení doznala také mo-
bilní verze pro tablety a chytré telefony,“ říká ve-
doucí oddělení informatiky novoměstské radnice 

Zbyněk Grepl. Díky změnám drží stránky krok 
s technologickými trendy v internetových magazí-
nech. Proměnu ocení také čtenáři. Některé jejich 
požadavky se do nové podoby promítly. „Do bu-
doucna počítáme s obměnami drobných věcí, ale 
nic  radikálního  nečekejme,“ uzavírá  Grepl.   -mah-

Porodnice 
na facebooku 
Novoměstská porodnice má od začátku 
prázdnin svůj profil na sociální síti facebook. 
Nejen budoucí nebo již zasloužilé maminky 
tak mohou komunikovat jednak s porodnicí, 
ale i mezi sebou. Mohou se ptát na všech-
no, co je zajímá na očekávaném porodu či 
v péči o miminko. Odpověď dostanou i na 
další otázky, mohou se ptát také na kojení 
a výživu. Maminkám odpovídá a radí a o face-
bookové stránky se stará zkušená porodní 
asistentka Marie Uhlířová.         -krch-, -mah-

Revitalizace nemocničního parku
Od podzimu letošního roku až do léta 2015 
čeká park v novoměstské nemocnici důkladná 
revitalizace. „Jde o dlouhodobě připravovaný 
projekt, který na dalších patnáct až dvacet let 
ošetří a zkvalitní nemocniční park. Zároveň dá 
celému areálu nemocnice jednotnou architek-
tonickou podobu, co se zeleně týká,“ vysvětluje 
technický náměstek nemocnice Vladimír Ze-
lený. Již letos se začnou některé stromy a keře 
kácet, na jiných se budou dělat zdravotní řezy. 

„Případné kácení či řezy vychází z odborného 
dendrologického posudku a samozřejmě máme 
vše povoleno odborem životního prostředí 

městského úřadu,“ doplnil Zelený. Nemocné 
a staré stromy budou nahrazeny novou výsad-
bou. Důkladnou obnovou projde i většina trav-
natých ploch parku, téměř osmdesát procent. Ty 
budou odpleveleny a porovnány, zbaveny kame-
nů, prokypřeny a prohnojeny. Poté bude vyset 
nový trávník. Původní rozpočet revitalizace ne-
mocničního parku byl 4,7 milionu korun. Díky 
elektronické aukci se podařilo cenu stáhnout 
na 2,58 milionu korun. Během tří let nemocni-
ce z vlastních prostředků vloží do revitalizace 
parku zhruba sto sedmdesát tisíc korun ročně.      

     -krch-, -mah-

Po třech letech půjdeme volit poslance Parlamentu 
V termínu 25. a 26. října se uskuteční volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky. Celkem18 politických stran a politických 
hnutí přihlásilo na Vysočině své kandidáty do le-
tošního boje o poslanecká křesla. Jsou jimi (abe-
cedně): Aktiv nezávislých občanů, ANO 2011, 
Česká pirátská strana, ČSSD, DSSS, HLAVU 
VZHŮRU – volební blok, KDU-ČSL, KSČM, 
LEV 21, ODS, SPOZ, Strana soukromníků 
České republiky, Strana svobodných občanů, 
SZ, Suverenita – Strana zdravého rozumu, TOP 
09, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury  
a Změna. Od roku 1990 půjde o celkově sedmé 
volby, ve kterých si budeme vybírat poslance. 
V roce 1990 se konaly volby do Sněmovny ná-
rodů Federálního shromáždění a do Sněmovny 

lidu Federálního shromáždění. V obou přípa-
dech zvítězilo Občanské fórum. Stejné volby 
se konaly o dva roky později, ze kterých vyšla 
jako vítěz Koalice ODS a KDS. V těchto volbách 
uspěli také dva občané našeho města. Za KDU-

-ČSL byl zvolen Pavel Šustr a za koalici ODS-
-KDS Luboš Němec. V roce 1996 se uskuteč-
nily volby do Poslanecké sněmovny PČR, které 
skončily takříkajíc o fous. ČSSD porazila dru-
hou ODS o 1,7 procenta. Volební účast tehdy 
dosahovala 84 procent. Stejné volby se opako-
valy po dvou letech. S náskokem takřka 10 pro-
cent zvítězila ČSSD před ODS. V roce 2002 do-
šlo na řádný termín voleb. Vítěz byl opět stejný 

– ČSSD, druhý nejvyšší počet hlasů obdržela ko-
alice KDU-ČSL, US-DEU. Volební účast spadla 

pod 70 procent. V těchto volbách byla poslan-
kyní za KSČM zvolena Novoměsťačka Marie 
Rusová. Po čtyřech letech šli voliči opět k urnám 
a ČSSD z nich opět vyšla jako vítěz. V roce 2010 
se konaly prozatím poslední parlamentní volby. 
Vítězství zopakovala ČSSD. Nebylo to však pře-
svědčivé jako dřív. Získala necelých 25 procent 
hlasů. Druhou nejúspěšnější stranou se na No-
voměstsku stala ODS, které na paty šlapala TOP 
09. Do první pětky se dále vešly KSČM a Věci 
veřejné. Volební účast nepřesáhla 70 procent. 
V těchto volbách se podruhé stala poslankyní Ma-
rie Rusová. V letošních volbách však poslanecký 
mandát obhajovat nebude. Další informace k le-
tošním předčasným volbám najdete na straně 5. 

-mah-
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Jak předejít exekuci 

Podpořte místní stromořadí v anketě Alej roku 2013

Studnická kaplička má nový kabát

Už potřetí vyhlásila organizace Arnika anke-
tu Alej roku 2013. Tentokrát v ní soutěží také 
dvě stromořadí z  Novoměstska. Jasanová alej 
mezi obcemi Maršovice a Rokytno byla do an-
kety nominována už vloni. Tehdy skončila na 
dvacátém šestém místě z  jednasedmdesáti při-
hlášených alejí.  Nejkrásnější je toto stromořa-
dí především v  zimě, kdy mu sníh a námraza 

přičarují téměř pohádkové vzezření. Stromy se 
stříbřitě třpytí a celá alej vypadá jako vstupní 
brána do království paní Zimy. Naopak poprvé 
se v  anketě objevuje stromořadí mezi obcemi 
Radňovice a Jiříkovice. Cesta z Radňovic do 
Jiříkovic nepatří mezi ty, které by se mohly 
pochlubit letitými velikány. Lemují ji jasany, 
javory i další stromy. Jedinečná je ale zdejší 

alej především díky jeřábům. Jasně červené je-
řabiny, symbol zdejšího kraje, jsou jako korál-
ky zářící v ranním slunci. Kdysi bývaly jeřáby 
téměř u každé cesty, dnes je jich jen poskrovnu. 
Přesto na Vysočinu vždy patřily a stále patří. 
Svůj hlas můžete těmto alejím dát na inter-
netových stránkách http://www.alejroku.cz/.  

-hzk-

Pokud jste ve stádiu exekuce, možným řeše-
ním je dohodnutí splátkového kalendáře (na 
to ovšem exekutor nemusí přistoupit), nebo 
jednorázová úhrada celého dluhu. V  někte-
rých případech je však možné exekuci předejít. 
Může nastat situace, že si vezmete úvěr v určité 
výši a je vám stanovena výše splátky například 
2000 Kč měsíčně. Přijdete o práci a vzhledem 
k  tomu, že podpora v  nezaměstnanosti je niž-
ší než váš předchozí příjem ze zaměstnání, je 
pro vás placení splátky ve výši 2000 Kč ne-
přijatelné. V  této fázi doporučujeme písemně, 
doporučeným dopisem požádat poskytovatele 
úvěru o možnost snížení splátek například na 

500 Kč měsíčně. Jestliže vám není vyhověno 
a banka trvá na původní výši splátky, ale toto 
není opravdu ve vašich finančních možnostech, 
plaťte alespoň oněch 500 Kč měsíčně. Banka 
vás vyzve, abyste vzhledem k  tomu, že jste 
porušili podmínky úvěrové smlouvy, zaplatili 
celou zbývající část úvěru najednou a stanoví 
i přesné datum, do kdy tak máte učinit. Opět 
bance napíšete, že toto není ve vašich mož-
nostech. Aby banka mohla peníze vymáhat 
exekučně, musí k soudu podat návrh na vydání 
platebního rozkazu a soud tento návrh musí 
schválit. S  novelou exekučního řádu může 
také poskytovatel úvěru podat návrh na vydá-

ní exekučního příkazu rovnou do kanceláře 
soudního exekutora. Jestliže soud platební 
rozkaz vydá, zašle vám jej a vy můžete proti 
němu podat do 14 dnů tzv. „odpor“. Soud ce-
lou věc zváží a může nastat situace, že platební 
rozkaz nebude vydán, a tudíž nedojde k  exe-
kuci. Pak budete splácet takovou výši splátky, 
kterou jste žádali u poskytovatele úvěru, a byla 
vám zamítnuta. Nastane-li situace, že se vám 
podaří najít zaměstnání či vaše příjmy budou 
opět stabilizovány, máte povinnost hradit 
dluh v  plné výši. V  dalším článku se zaměří-
me na to, jak se zachovat, pokud vás ve vašem 
obydlí navštívil soudní vykonavatel.    -ska-

Neplatiči nemají v obecních bytech místo
Pokud bychom se podívali na pronájem obec-
ních bytů očima statistiků, zjistili bychom, 
že  7 %  jejich obyvatel neplní své povinnosti 
a neplatí nájem. I když se to někomu může 
zdát málo, tento dluh činí více než 3,5 milio-
nu korun. „Problémy se týkají celkem 25 bytů.  
Nájemníkům byl buď nájem ukončen výpově-
dí, nebo v případě smlouvy na dobu určitou 
výzvou k vyklizení bytu. Uvolněné byty potom 
město znovu pronajímá těm, kteří řádně pla-
tí,“ uvedl předseda bytové komise Josef Brůna. 
Ne vždy jde ale vše podle plánu. Soudní řízení 
může trvat i více než rok, dlužníci mnohdy ne-
převezmou výzvy, často jsou nedosažitelní. Asi 
nejsložitější situace je u tří bytů na Drobného 
ulici, u kterých byl nájem ukončen výpovědí, 
ale nájemníci je odmítají opustit. „V těchto 
případech je nutné řešit vyklizení bytu soudní 
cestou. To se uskuteční v nejbližší době,“ po-
tvrdil Josef Brůna. Dluh na nájemném může-
me rozdělit na dvě části – první ve výši téměř 
2,5 milionu korun se týká výše zmiňovaných 
bytů. Další milion korun se skládá z několika 
stokorun až tisícikorun, které dluží lidé za jed-

notlivé byty, a jedná se o dluhy za jeden, ma-
ximálně dva měsíce. Toto „zpoždění“ je zatím 
řešeno upomínkou. „V této souvislosti bych 
chtěl zdůraznit, že i ti, kteří nepatří mezi nepla-
tiče, by si měli hlídat kalendář. Velmi často se 
stává, že například zálohy za služby přijdou po 
datu splatnosti a nájemník musí navíc uhradit 
poplatek z prodlení,“ upozorňuje místostaros-
ta Stanislav Marek. Už dříve dostali neplatiči 
možnost uhradit své dluhy postupně, v předem 
dohodnutých splátkách. „Pokud nájemník se-
píše dohodu o uznání dluhu a jeho splácení, 
musí dodržovat splátky a současně musí platit 
běžný nájem a zálohy na služby,“ dodává Stani-
slav Marek. Bohužel se našli i tací, kteří lehko-
myslně dohodu o uznání dluhu a jeho splácení 
podepsali, následně však splátky nedodržovali 
a domnívali se, že se nic nestane. Opak je ale 
pravdou. Nejsou-li podmínky dodrženy, doho-
da je neplatná. Je dopočítán poplatek z prodle-
ní a v mnoha případech následně dojde k výpo-
vědi a ukončení nájmu. Neplnění dohody tedy 
automaticky znamená vystěhování z bytu. Od 
příštího roku novoměstskou radnici v boji pro-

ti neplatičům podpoří nový Občanský zákoník, 
podle kterého bude možno dát v některých pří-
padech okamžitou výpověď a požadovat, aby 
nájemce byt odevzdal bez zbytečného odkladu 
do jednoho měsíce, což dosud nebylo možné. 

„Toto bude možné například tehdy, když ná-
jemce nezaplatí nájemné a zálohy na služby za 
dobu aspoň tří měsíců, když poškodí byt nebo 
nedodržuje podmínky občanského soužití. 
V těchto případech ukončení nájmu nebude 
pronajimatel povinen poskytnout náhradní 
byt ani ubytování či přístřeší. Vedení měs-
ta ve spolupráci s  Realitní kanceláří Pa-
mex už nebude tolerovat zažitý systém ne-
placení na úkor poctivých a svědomitých 
nájemníků,“ zdůraznil Josef Brůna.   -svj-

Celkový dluh k  31. 12. 2012   
3 818 746 Kč (bez poplatků z prodlení)
Celkový dluh k  30. 6. 2013     
3 556 463 Kč (bez poplatků z prodlení)         
Počet obecních bytů: 365
Počet nebytových prostor města: 10
Počet bytů, jejichž nájemníci dluží: 25

Kaplička v nejvýše položené obci na Novoměst-
sku, ve Studnicích, postavená v roce 1893, se 
dočkala celkové rekonstrukce. Lešení se začalo 
stavět 23. července a celá oprava trvala nece-
lé dva měsíce. Kaplička získala novou fasádu, 
obnoveny byly nátěry plechů a provedena byla 
také výměna oken na věžičce. Částku sto tisíc 
korun, která musela být na tyto práce vynalo-
žena, si místní ušetřili z vlastního rozpočtu už 
v letech předchozích. Její nový kabát určitě oce-
ní také četné davy běžkařů, pro které jsou Stud-
nice v  zimních měsících pravým rájem. -hzk-

Program Comenius regio se vydařil
Nové Město a místní část Slavkovice zažily 
v letošním roce druhou oficiální návštěvu ve-
doucího školského úřadu, zástupců základní 
školy a dobrovolných hasičů z  bavorského 
města Regensburg - místní části Schwabelweis. 
Slavkovičtí se s německými přáteli začali se-
tkávat v rámci dvouletého projektu partnerství 
Comenius regio. /více na: www.sdh-slavkovice.
cz/. Setkání začalo předáním triček s  obou-
strannými nápisy HASIČI – FEUERWEHR. 
Vtipný dárek od žáků a mladých hasičů měl vel-
ký ohlas. Domácí i hosté se poté vypravili do při-
byslavského zámku – Centra hasičského hnutí a 
muzea, samozřejmě v uniformách. Poté byl hos-
tům podrobně vysvětlen systém fungování Inte-
grovaného záchranného systému v ČR a  Kraji 
Vysočina. Samozřejmostí byla prohlídka veške-
ré techniky HZS ve Žďáru nad Sázavou, včetně 

zázemí našich profesionálních hasičů. Ofici-
ální přijetí vyvrcholilo vysazením bavorského 
dubu poblíž školy a hasičské zbrojnice v centru 
obce. Dub přivezli naši hosté spolu s kamennou 
deskou na upomínku spolupráce. Na počest 
přátelství zazněly státní hymny obou zemí. Na 
místním hřišti byl připraven odpolední program 
z různých soutěžních disciplín do kterého se 
naši i hosté hojně zapojili. Nechyběl ani požární 
útok nebo společný fotbal. Druhý den navštívili 
Schwabelweisští spolu s domácími novoměst-
ské gymnázium a  Horácké muzeum. Procház-
kou po náměstí za pěkného počasí se hosté roz-
loučili s  Novým Městem. Následoval společný 
oběd a rozloučení s konstatováním, že naše  ka-
marádství a spolupráce rozhodně nekončí s pro-
jektem a že budeme hledat cesty jak pokračovat.

Za SDH Slavkovice  Josef Košík

Dětský den si děti 
ze Studnic užily

Většina měst a obcí směřuje Den dětí k začátku 
června, tedy co nejblíže k  datu Mezinárodního 
dne dětí. Ne tak Studnice. Tady si nejmladší ob-
čánci stejně jako děti chatařů a chalupářů musí 
počkat na konec prázdnin. Tehdy se konečně i 
místní děti dostaly ke slovu a za delší čekání byly 
odměněny dnem plným her, soutěží a ještě bonu-
sem navíc. Čekala je střelba ze vzduchovky, chůze 
po laně, oblíbený fotbálek a další atrakce. Třešnič-
kou na dortu se stal rybolov v místním rybníčku, 
jehož vítěz se mohl pochlubit hned třemi ulovený-
mi rybkami. Samozřejmě nechyběly diplomy ani 
odměny. Dětský den byl jednou z několika letních 
akcí, které byly ve Studnicích uspořádány. Jakko-
liv je tato vesnička malá, o ochotné ruce připrave-
né pomáhat při organizaci tady není nouze. -hzk-

UŽ JSTE SE PŘIHLÁSILI?
DDM Nové Město na Moravě nabízí zájmové 

kroužky pro rok 2013/2014. Přihlášky na: 
www.ddm.nmnm.cz nebo na tel.: 777 822 611.

Město obdrželo certifikát „Úřad s úsměvem“
Dne 10. 9. 2013 převzal starosta města Michal 
Šmarda certifikát zákaznické orientace Úřad 
s úsměvem: „Jsem rád, že se úřadu podařilo spl-
nit všechny podmínky k udělení Úřadu s úsmě-
vem a za to patří dík všem zaměstnancům. Obča-
né města totiž většinou nerozlišují mezi úřadem 
a samosprávou města, proto jsou vstřícní za-
městnanci a kvalitní servis klientům také naší vi-
zitkou.“ Novoměstský úřad pro získání ocenění 
prošel opakovaně nezávislým průzkumem Mys-
tery Client, kdy je ověřována vstřícnost a přístup 
zaměstnanců, orientační systém, poskytované 

informace, vybavení budovy z hlediska klientů 
apod. Úřad musí mít mimo jiné zpracovány stan-
dardy zákaznické orientace a opakovaně úroveň 
služeb prověřovat. Tajemník městského úřadu 
k tomu dodává: „K tomu, aby se u nás klient 
nebo občan cítil dobře nestačí jen směrnice nebo 
standard. Atmosféru vstřícnosti a dobré služ-
by vytváří každý náš zaměstnanec, každý den a 
každým kontaktem. Ocenění je výsledkem práce 
všech zaměstnanců, byť ne vždy můžeme všem 
vyhovět, protože musíme dodržovat předpisy 
a zákony, které dávají rámec naší práci.“   -red-

Alej mezi Radňovicemi a Jiříkovicemi Alej mezi Maršovicemi a Rokytnem
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Probuzení fotbalistů. Zaslouženě stoupají tabulkou Zlaté a bronzové Mistrovství ČR do 22 let v atletice  

Langeac 2013 pohledem mažoretky 

Na přelomu srpna a září se v Ústí nad Orlicí 
konalo Mistrovství České republiky v atletice 
v kategorii do 22 let. V sobotním programu 
se dařilo vrhačce Jitce Kubelové, která tuto 
kategorii vyhrála počtvrté za sebou. Výkonem 
53,64 m vytvořila nový rekord mistrovství. Vý-
borně si počínal také Matěj Trávníček v běhu 
na 5000 m. Po tuhém boji získal svou první 
medaili v čase 14:54,31. Postupem do finále 
běhu na 100 m mile překvapila sprinterka Len-
ka Novotná. Časem 12:61 obsadila konečné 
sedmé místo. V běhu na 5000 m žen se před-
stavila také Marie Hroudová a při své premiéře 
si nevedla špatně. V solidním čase 19:18,21 si 
doběhla pro čtvrté místo. Nedělní program za-

hájila Novotná v běhu na 200 m. Časem 26,81 
skončila v rozběhu na šestém místě. Na start se 
pak připravila Radka Janoušová. Patnáctistov-
ku zvládla za 4:54,69 a doběhla si pro dvanácté 
místo. V neděli všechny potěšil Matěj Trávní-
ček, který v běhu na 1500 m urval bronzovou 
medaili, a to v čase 4:00,62. Ve stejném závo-
dě skončil na šestém místě Jiří Šacl. O chvíli 
později dokonce cinkla zlatá medaile, kterou 
získala nepřekonatelná Kubelová. Tentokrát 
šlo o vrh koulí a výkon 14,41 m. Za zmínku 
jistě stojí také páté místo Heleny Tlusté v běhu 
na 3000 m a osmé místo štafety mužů v běhu 
na 4x400 m. V Ústí se naši atleti opět ukáza-
li ve vynikající formě!. Petr Hubáček, -mah-

Krajský rekord rychlíka Vitnera Atletické cvičení

Novoměstští fotbalisté se zavčas probudili ze 
zlého snu. Konečně střílejí góly, vyhrávají a v ta-
bulce zaslouženě stoupají vzhůru. Vůbec první 
body si připsali po domácí remíze se současným 
lídrem tabulky týmem z Velkého Meziříčí. Pak 
sice následovala prohra s brněnskou Líšní, vše 
si ale vynahradili během tzv. anglického týdne, 
kdy ze tří utkání vytěžili plný počet devíti bodů 
při skóre 5:0. Zlepšení přišlo s  probuzenou 
ofenzívou a Vítkovými čtyřmi nulami v  pěti zá-
pasech. Brankář má v současnosti formu jako 
hrom! Vítěznou šňůru odstartovali fotbalisté 
Vrchoviny při domácím utkáním s týmem Rosic, 
ve kterém po brankách Skalníka a Smetany zví-
tězili 2:0. „Výkon, jenž vygradoval v tomto utká-

ní, byl postaven na základech dobrého trénin-
kového týdne, přístupu hráčů, změn v sestavě a 
domácího publika. Rosice mají za sebou slušné 
období, konkurenci v týmu, fotbal založený na 
kombinaci, a tak jsme k tomu přistoupili takzva-
ně od podlahy,“ komentoval trenér našich fotba-
listů Marek  Štukhejl. Další tři body si fotbalisté 
připsali za domácí výhru nad Napajedly. Utká-
ní rozhodl jedinou brankou Sodomka. Co bylo 
tentokrát klíčem k úspěchu?  Štukhejl odpovídá 
zcela jasně: „Podrželi jsme balon v útočném pás-
mu a vytvářeli si příležitosti. Po patnáctiminuto-
vém  ataku soupeřovy svatyně přišla nenápadná 
střela Pavla Sodomky, a ta určila ráz zbývající-
mu zápasu. Soupeř hru ve větším počtu vysunul 

a my zasunuli. Výsledek jsme poctivě ubránili 
a tohle vítězství se dá nazvat vítězstvím síly 
a vůle. Děkuji všem hráčům i lavičce.“  V sed-
mém kole se pak zrodilo překvapení, kdy si naši 
fotbalisté po výhře 2:0 přivezli tři body z Bystrce. 
Branky v tomto utkání vstřelili Smetana a Skal-
ník.  „Na půdu horkého favorita jsme přijeli hrát 
ze zajištěné obrany. Od začátku zápasu ale byla 
vidět vyrovnaná hra s tím, že šance jsme měli 
hlavně my. Bystrc jsme potrestali za nedůsledný 
výkon, neměla prostě svůj den. Naopak my jsme 
si za náš poctivý vyzrálý výkon tři body zaslouži-
li,“ uzavřel Štukhejl. Po sedmi kolech byla SFK 
Vrchovina na osmém místě tabulky divize D.
 -mah-

Atletický oddíl začíná s pravidelným cvičením 
mládežnických kategorií. Cvičení se koná vždy 
v pondělí a v pátek v době od 17.00 do 18.00. Sraz 
je na atletickém stadionu. Dolní věková hranice 
je stanovena na 5 let. Na mladé zájemce o atle-
tiku se těší kvalifikovaní trenéři a vedoucí.  -hub-

Cvičení rodičů 
s dětmi
TJ Nové Město na Moravě zahájilo 12. září pra-
videlné cvičení rodičů s dětmi.  Protáhnout se se 
svými ratolestmi je možné každý čtvrtek od 17.00 
do 18.00 v tělocvičně 2. základní školy. Cvičen-
ci by neměli zapomenout na pohodlné oblečení 
a vhodnou obuv do tělocvičny. Na všechny malé 
i velké cvičence se těší Kateřina Horváthová. -hor-

V Novém Městě nad Me-
tují se konalo mistrov-
ství družstev, ve kterém 
se představilo několik 
našich atletů hostujících 
za jiná města. Nejlépe si 
vedl Petr Vitner.  V rych-
le rozběhnutém závodě 
na 800 m bojoval až do 
závěru a obsadil tře-
tí místo. Navíc časem 
1:48,82 stanovil nový 
krajský rekord. Starto-
val i v běhu na 1500 m, 
kde potvrdil roli favorita. 
Soupeřům nedal šanci a 
v čase 3:57 zvítězil. Jitka 
Kubelová navázala na předchozí dobré výko-

ny. V disku hodila 53 
m a brala druhé mís-
to. V kouli skončila 
výkonem 14,10 m na 
pátém místě. V běhu 
na 3000 m finišoval 
Lukáš Kourek na pá-
tém místě, následován 
Matějem Trávníčkem. 
V běhu na 3000 m 
překážek doběhla na 
čtvrtém místě Helena 
Tlustá. V družstvech 
přebírali bronzové 
medaile Kubelová 
(Olymp Praha) a Vit-
ner s Kourkem (Hvěz-

da Pardubice). Gratulace!     Petr Hubáček, -mah-

Florbalová soustředění úspěšně za námi!

Letošní již čtvrtý ročník žákovského florbalo-
vého soustředění byl velmi vydařený. Po dobu 

5 dní se v Ostrožské Nové Vsi připravovalo 27 
mladých florbalistů na novou sezónu. Zvlád-
nout přitom museli jak florbalovou přípravu 
v hale, tak různé venkovní činnosti a hry. Všech-
ny zúčastněné musíme pochválit za jejich 
přístup k tréninkům a pevně věříme, že jejich 
odhodlání bude nadále pevné a projeví se jak 
v získaných dovednostech, tak ve výsledcích. 
Na konci srpna jsme poprvé uskutečnili také 
soustředění mužů a dorostu, kterého se zú-
častnilo celkem 12 hráčů. Stejně jako v případě 
florbalových nadějí dopadlo toto soustředění 
na výbornou. Zásluhu má na tom především 

tým vyškolených trenérů. V září většina z nás 
absolvuje třídenní školení na florbalovou licenci 
C, čímž opět zvýšíme kvalitu tréninků. Nejvyš-
ší možná úroveň v České republice je licence 
B, se kterou můžete trénovat i extraligové týmy. 
Školení na licenci A zatím v Česku neprobíhá. 
Nestihl jsi první tréninky v září a obáváš se, že 
se už nedostaneš do našeho oddílu? Neboj se 
a navštiv nás kdykoliv během roku a věříme, že 
najdeme trénink, kam bys mohl docházet! Po-
dívej se na http://orel.nmnm.cz nebo www.face-
book.com/orelnmnm, kde se dozvíš vše důležité. 

Sraz lehocyklistů na Sykovci
Od 5. do 8. září se v autokempu Sykovec konal 
sraz speciálních kol, takzvaných lehokol. Šlo již 
o 13. ročník setkání vyznavačů jízdy vleže. Na ten-
to sraz dorazily takřka dvě stovky majitelů těchto 
kol. Program setkání se skládal především z cyklo-
výletů, kdy si účastníci mohli vybírat z několika při-

pravených tras. „Každý registrovaný účastník ob-
držel cykloturistickou mapu oblasti s vyznačenými 
trasami včetně všech doporučených alternativ 
a s popisem trasy, zajímavých míst a doporuče-
ných hospod,“ řekl organizátor srazu Tomáš Gayer.  
Důležitou informací je také to, že po každé vyjížď-

ce se účastníci sešli v kempu v plném počtu.  Orga-
nizátoři totiž zbytečně neriskovali, tudíž základní 
trasy vždy vedly po asfaltových nebo šotolinových 
cestách a silnicích. Poslední den srazu se účastníci 
sjeli na novoměstském náměstí. Kdo se přišel po-
dívat, mohl si jízdu na lehokole vyzkoušet. -mah-

Mažoretky z Tanečního studia v Novém Měs-
tě na Moravě se po roce vypravily předvést 
své umění do zahraničí. A aby na to nebyly 
samy, přizvaly si na pomoc muzikanty ze Sa-
lonního orchestru ze Žďáru nad Sázavou pod 
vedením Františka Dvořáka. Cestovatelské 
nadšení nám však nevydrželo dlouho. Kdo 
z vás někdy zažil noční jízdu plným autobu-
sem, určitě ví, o čem mluvím. Když už se však 
vzduch zdál nedýchatelný a cesta nekoneč-
ná, rozprostřel se před námi najednou obraz, 
na nějž jsme všichni čekali: mořská hladina 
a krátce poté i naše první zastávka, Monte Car-

lo, kde jsme se rozhodli načerpat síly na další 
část cesty. Po dni v horkém a okouzlujícím Mo-
naku jsme ujížděli do oblasti Provence. Další 
den měl nabitý program: dopoledne návštěva 
historického Avignonu a antického akvaduktu 
Pont du Gard, odpoledne se již náš autobus ko-
nečně začal ubírat směr Langeac, čtyřtisícové 
město v departementu Haute-Loire, kde nás 
nyní čekaly dva dny strávené vystupováním. 
Počáteční nejistotu rychle vystřídalo nadšení. 
Vyzdobenými ulicemi plnými lidí neprocházely 
jen mažoretky a kapela z Česka, ale i italští vlaj-
kaři, brazilské tanečnice nebo bubenická sku-

pina ze Spojených států amerických. Přesto 
bylo poslední ze čtyř vystoupení pro nás mažo-
retky velmi zvláštní. A nejen proto, že jsme se 
měly rozloučit s městem a našimi hostiteli: pro 
členky nejstarší skupiny Carmen to bylo i po-
slední vystoupení vůbec. A za tu dobu, kterou 
s mažoretkami strávily, toho společně neproži-
ly málo: soutěže, plesy, vystoupení v zahraničí 
i obyčejné tréninky. Ráda bych jménem všech 
dívek poděkovala naší cvičitelce Evě Olejní-
kové za vytrvalé povzbuzování a vedení a naší 
oblíbené kapele za hudební doprovod a pod-
poru, když už nohy bolí.  Anna Laštovičková

Přijďte fandit kuželkám.  Ženy se ukážou ve třetí lize
Novoměstské kuželkářky se dočkaly! Vůbec 
poprvé nastoupily před domácím publikem 
ve třetí lize žen (3. KLŽ B). Po prvním do-
mácím zápase se Šumperkem, který skončil 
po uzávěrce říjnového vydání Novoměstska, 
se podruhé doma utkají s olomouckými ku-
želkářkami. Mimo ženského družstva hrají 
v Novém Městě kuželky také muži. Družstvo 

A nastupuje v divizi Jih, kde se utkává se sou-
peři z Vysočiny a z jižních Čech. Druhé muž-
stvo mužů, takzvané béčko, poměřuje své síly 
v soutěži o Krajský pohár Vysočiny. Zastoupe-
ní máme také v soutěži smíšených družstev do-
rostenců. Kompletní rozlosování všech soutěží 
naleznete na stránkách novoměstského klubu: 
http://www.kuzelkynm.estranky.cz/. Domá-

cí zápasy kuželkářek se konají vždy v  sobotu 
od 13.00 v  kuželně na Sportovní ulici.  -mah-

21.   9. 2013 a 25. 1. 2014  KK Šumperk
12. 10. 2013 a 15. 2. 2014  HKK Olomouc B
02. 11. 2013 a 15. 3. 2014  KK Vyškov B
16. 11. 2013  a  29. 3. 2014    TJ Jiskra Otrokovice 
30. 11. 2013 a 12. 4. 2014   TJ Nový Jičín

SDH Hlinné uspořádal dětské rybářské závody 
První zářijovou sobotu uspořádalo SDH Hlinné 
za velmi pěkného počasí Dětské rybářské závody. 
Děti byly rozděleny do dvou kategorií. Mladší do 
10 let a starší od 11 do 15 let. Celkem se zúčastnilo 

15 dětí z Hlinného a okolí. Po prvním závodním 
kole, které trvalo hodinu a půl, se nadějní rybáři 
občerstvili limonádou a pečeným párkem. Po dru-
hém kole proběhlo vyhlášení výsledků. Všechny 

děti byly odměněny hodnotnými cenami. Pro prv-
ní tři místa v každé kategorii byly přichystány po-
háry, medaile a věcné ceny. Všichni se výborně ba-
vili a těší se na další  závody příští rok.  SDH Hlinné

Trenérský tým, Orel Nové Město na Moravě
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Minibazar

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

21. 8.
21. 8. 

5. 9.
5. 9. 
9. 9. 

13. 9.

Matyáš Glier
Alexej Zítka
Jaroslav Dostál
Sofie Nejedlá
Anna Smetanová
Sabina Svobodová

Františka Pýchová
Drahomíra Smetanová
Ing. Zdeněk Petr
Jaroslav Jenerál 
Zdena Bělehradová
Zdenka Konečná
Jiří Došla
Jindřich Janů
Marie Sklenářová
Anežka Bukáčková
Josef Kabrhel
Věra Brožová

89
88
80
87
88
91
75
75
85
89
80
93

Významná říjnová výročí

14. 8.
12. 9.
13. 9.
13. 9.
14. 9.

Marie Pařilová (Nové Město, 1931)
Fedor Herák (Nové Město, 1952)
Ladislav Prokop (Maršovice, 1938)
Jiří Karpíšek (Nové Město, 1974)
Květoslav Veselý (Nové Město, 1933)

manželství
10. 8. 
17. 8.
17. 8. 
17. 8. 
24. 8. 
31. 8.
13. 9.

Martina Jobánková, Vlastimil Chalupa
Petra Břečková, Michal Preisler
Barbora Najmonová, David Kopper
Alice Salamonová, František Brychta
Michaela Lisá, Václav Culek
Jana Andrlíková, Michal Šajner
Aneta Sečanská, Tomáš Linka

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

Stálé expozice – Proměny krajiny a tvaru (malíř-
ská a sochařská část), Sklo, sklo, sklo
Výstavy - Jana Jemelková – Rytmy času (do 10. 
11. 2013), Lenka Březinová – Chvění (do 10. 11. 
2013), Galina Miklínová – O Kanafáskovi (do 3. 
11. 2013), Uměleckoprůmyslová akademie Svět-
lá nad Sázavou – Bienále (do  6. 10. 2013)

13. 10. 1868 narodil se v Morkůvkách u Klo-
bouk MUDr. Šimon Škrla - lékař, starosta Nové-
ho Města na Mor. v letech 1919 – 1926. Připo-
mínáme si 145. výročí narození (více na str. 13)
23. 10. 1978 zemřel v Třešti malíř Vysočiny a 
grafik Richard Přikryl (narodil se 9. 5. 1906 v 
Bobrové)

Vzpomínka

Poděkování

Stomatologická pohotovost

Vážení čtenáři,  soukromá inzerce je v zá-
řijovém čísle Novoměstska zpoplatněna 
částkou 20 Kč za inzerát. Máte-li zájem o 
zveřejnění zaslaného inzerátu, prosíme o 
uhrazení této částky buď osobně v Infor-
mačním 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 tvaru  NKZ
Je-li platba zaslána z jiného telefonu, než 
je uvedeno v inzerátu, prosíme o uvedení 
čísla pod text inzerátu do závorky. Počet 
inzerátů = počet SMS. Děkujeme.                                              

-red-

5. 10. (sobota)  MUDr. Andrea Stalmachová, 
Vír 172, 566 575 210
6. 10. (neděle) MUDr. Petr Filla, Střední 5, Vel-
ké Meziříčí, 566 524 275
12. 10. (sobota) MUDr. Olga Šejnohová, Stu-
dentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 125
13. 10. (neděle) MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršo-
va 223, Velká Bíteš, 566 533 092
19. 10. (sobota) MUDr. Tomáš Konečný, Žďár-
ská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060
20.i10. (neděle) MUDr. Romana Konečná, 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060
26. 10. (sobota) MUDr. Zdeňka Ouředníčková, 
Masarykovo náměstí 6, Velká Bíteš, 566 531 645
27.i10. (neděle) MDDr. Kristýna Kubicová, 
Masarykovo náměstí 6, Velká Bíteš, 566 531 645
28.i10. (pondělí) MUDr. Milada Trojáková, 
Zahradní 580, Bystřice nad Pern., 566 688 231

14. 9.
1. 10.
2. 10.
5.10.

10. 10.
18. 10.
22. 10.
22. 10.
23. 10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.

Koupím garáž na ulici Mírová u nádraží, tel.: 605 
788 365.
Pronajmu na zimu garážová místa v Maršovi-
cích, tel.: 606 464 628.
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.
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 chatu v lokalitě Sněžné – Podlesí, elek-
třina, septik, vlastní vydatný zdroj vody. Důvod 
prodeje – zdravotní stav majitele. Nabídky pro-
sím formou sms na tel.: 728 253 136.
Daruji bílomourovaté kotě – kočičku. K odběru 
ihned, Nová Ves,  tel.: 774 351 220.
Daruji čtyři mourovatá koťata,  Nová Ves, tel.: 
774 260 675.
Koupím fůru orné půdy. Nová Ves a blízké okolí, 
tel.: 776 220 351.
Prodám 3D BLUE-RAY filmy 5 ks. Alenka v 
říší divů, Monsters House,Šmoulové, Megamy-
sl, SAW finální kapitola. Cena 1400 Kč, tel.: 608 
424 206.
Prodám velmi zachovalou stavební míchačku 
české výroby, napětí 380 V, kapacita cca 3 staveb-
ní kolečka míchané směsi. Cena 3,5 tis. Kč, tel.: 
776 111 930.
Pronajmu garáž u Jelínkova mlýna, tel.: 603 370 
116.
Pronajmu cihlový byt 2+1 v Novém Městě, v 
klidném prostředí, plně vybavený, k nastěhování. 
Vhodný pro studenty, tel.: 728 563 691.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Levně, tel.: 720 243 863.
Prodám česnek – modrý paličák. Cena 160 Kč/
kg, tel: 720 102 472.
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 7 tis. Kč, tel.: 608 645 
335.
Prodám starožitný šicí stroj značky Singer (včet-
ně kufru) cena 7 tis. Kč a Veritas cena 5 tis. Kč, 
velmi dobrý stav a opravdu krásný zachovalý sta-
rodávný nábytek,  tel.: 608 645 335.
Prodám palandu z masivní borovice s látkovou 
dekorací a matrací 200x90 cm. Velmi dobrý stav, 
stáří dva roky. Cena 8 tis. Kč, tel.: 604 939 871.
Prodám  posilovací lavici OLPRAN AB BENCH 
TV-SW-110. Ideální pro posílení přímých a šik-

mých břišních svalů. Několik stupňů obtížnosti dle 
nastavení sklonu. Barva černo-stříbrná. Ve velmi 
dobrém stavu skoro nepoužívaná. Cena 450 Kč, 
tel.: 608 574 068. SMS kdykoliv, volání po 20 hod. 
Prodám zahradu 371 m² se zděnou chatou (no-
vostavba), vlastní pozemek, el. proud, utižková 
voda, bazén, dřevník (jihozápadní svah), tel.: 
605 135 668.
Prodám auto Škoda felicia kombi LX 1,6, r.v. 
1997 v dobrém stavu, tažné zařízení, střeš-
ní nosič. Cena 13 tis. Kč, tel.: 731 805 592. 
Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, 
mezd, DPH a provedu rekonstrukci účetnictví, 
tel.: 606 053 980.
Koupím dětskou postýlku v dobrém stavu, tel.: 
608 963 396.
Prodám mrazničku Samsung – Calex symphony 
130, 3 šuplíkovou. Cena 5 tis. Kč, tel.: 603 997 
060.
Prodám barvy do inkoustvé tiskárny hp363 čer-
vená a modrá za 150Kč/kus, jsou nové v originál-
ním obalu, tel.: 724 910 732.
Hodinový manžel údržba, servis, montáže, 
opravy domů, bytů, zahrad. Instalatérské, elek-
trikářské a další služby. Odvoz a dovoz čehokoliv 
do 3,5 tuny, prostě Ferda mravenec práce všeho 
druhu, tel.: 737 175 434,  Email: arnost01@cen-
trum.cz.
Prodáme sošku panny Marie, sádrová, výška 65 
cm, stáří přes 100 let za 1880 Kč, dřev.kříž s vy-
řezáváným Ježíšem, stáří 120 let, 45 cm, krásná 
detailní práce za  3380 Kč, mosazný hmoždíř s 
pal. č.6 za 558Kč, elektr.šipky málo používáné za 
288 Kč, 2 rádia z 1.rep., nefunkční-Telegraphia 
1 ks á 388 Kč, příp.obě najednou za 700 Kč, tel.: 
728 727 760.
Prodáme starší knihy vydané od roku 1918, cena 
dohodou, 5 dílů vázaných knih v kůži OSVĚTA-
výborný stav, rok vydání 1875-1879- cena 2880 
Kč, knihy od A. Jiráska také z 1. rep. cena doho-
dou. Prodám svět. tabuli ve velmi dobrém stavu, 
vel. 110x60x15 cm, za 25 % pův.ceny= 4 880 Kč, 
tel.: 728 727 760.
Slušní starší manželé hledají podnájem 2+1, 
nebo 3+1 nejlépe v rod.domku, případně v bytov-
ce do 1. patra. Ne topení na el. V domku můžeme 
pomoci s údržbou, případně  i další práce,nebo 
pomoc v domácnosti. Stěhování říjen, list. Děku-
jeme za nabídku. Dlouhodobě, slušný nájem na    
tel.: 721 467 235.
Prodáme pěkný lustr i s větrákem ve velmi dob-
rém stavu-pěkný za 898 Kč z původních 1800 
Kč, voj. přilbu z roku 1963, cenu nabídněte. Kdo 
pronajme nebyt. prostory pro obchod a charitu 
/50%/, pro trvalý příjem věcí od  občanů. Větší 
prostory - NMnM. 

Děkujeme za nabídku tel.: 721 467 235.
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.
Prodám exkluzivní interiér prodejny- osekávaný 
masiv, ruční práce, kované doplňky, rytiny – cena 
50 tis. Kč, kompletní vybavení prodejny – staveb-
nicový systém – cena 50 tis. Kč, reprezentativní 
psací stůl vyrobený na zakázku z dubového masi-
vu, čtyřmístný, luxusní – cena 50 tis. Kč, kuchyň-
skou linku – vhodná i do kanceláře, dvířka z ma-
sivu – cena 7 tis. Kč. Nutno vidět, cena k jednání, 
tel.: 608 645 335.
Prodám dvě starodávné vyřezávané skříně černě 
mořené – cena 4 tis. Kč za obě a starožitné šicí 
stroje Singer včetně kufru za 7 tis. Kč a Veritas 
za 5 tis. Kč. Velmi dobrý stav,krásný. Nutno vidět, 
tel.: 608 645 335.
Prodám kajak Eskimo Diablo jako nový, kar-
bonové pádlo Kober SAS, neoprénovou špricku 
Langer, vaky – cena 7 tis. Kč za komplet. Nabí-
zím i kompletní oblečení na kajak na výšku 180-
185 cm, obuv velikost 43, tel.: 608 645 335.
Pronájem 2+1, klidná lokalita u nemocnice 
(3.patro/4). Rekonstruovaná koupelna i WC, 
nové rozvody el., nová okna (JV až Z), lodžie, 
sklep, výtah. Event. možnost odkupu v budoucnu. 
Prosím pouze vážní zájemci. Tel.: 608 155 937. 
Prodám zděný byt 1 + 1 v OV, vel. 34 m², 2 skle-
py - Drobného ul., 3. patro, cena dohodou, tel.: 
777 618 337.
Koupím dům na "Novoměstsku",nejlépe Maršovi-
ce, Pohledec, Zubří, Petrovice, Radňovice, nebo ko-
lem rekreační oblasti Tři Studně, tel.: 604 734 355.
Prodám starší ale v pořádku kuchyňskou  roho-
vou sedačku, stůl a 2 židle. Je potáhlá červenou 
koženkou a je v ní úložný prostor. Vše je velice za-
chovalé,cena dohodou, pro zájemce pošlu foto do 
mailu. Pište nebo volejte tel.: 602 603 673.
Prodám RD 5+1 se zahradou, po rekonstrukci, 
1 100 m² v Novém Městě. Cena 3 650 tis. Kč. Jen 
vážní zájemci. Informace na tel.: 775 222 164.

Závěrečný farmářský trh
Uskuteční se 12. října od 8 do 12 hodin tradičně 
v parku na Vratislavově náměstí. Naposledy v le-
tošním roce na vás čeká bohatá nabídka potravin 
z Novoměstska. Těšit se můžete na Zuberskou 
šestku a na houbové menu, které na trhu bude po-
dávat Restaurace U Pasáčka. V  rámci worksho-
pu se představí Chaloupky o.p.s. pracoviště 
Krátká. Ta kromě výstavy hub s  mykologickou 
poradnou nabídne tvořivé dílny a soutěže. -HM-

Velice děkujeme za obětavou a vzornou péči celého 
personálu lékařů, sestřiček a ošetřovatelů ODN 
2 v novoměstské nemocnici o manžela a našeho 
tatínka p. Květoslava Veselého.    manželka a děti

Jsou chvíle, 
kdy nám nesmírně 

chybíš... 

Dne 7. října 2013 
vzpomeneme 
nedožitých 60. 
narozenin našeho 
milovaného pana 
Františka Svobody.
Stále vzpomínají 
Tvoje holky Jana, Alice a Monika 

Děkujeme sestřičkám a ostatním zaměstnancům 
Domu s pečovatelskou službou v Novém Městě 
na Moravě za velice lidský přístup k naší mamince 
Marii Pařilové, jejich vzornou péči, ochotu a las-
kavost, se kterou se jí věnovali. Poděkování také 
patří zaměstnankyním Charity, které za naší ma-
minkou docházely. S vděčností rodina Pařilova. 

Klub seniorů
11.10.  Slavíme Mezinárodní den seniorů.
 KD 17:00 – 19:00 hodin
14.10. Zájezd po Vysočině za sochami Michala 
Olšiaka. Odjezd od KD  v 8 hodin  návrat  asi v 15 
hodin, cena - člen klubu  50 Kč, host  70 Kč. Při-
hlášky na akcích Klubu seniorů.
21.10. Beseda s  Ing. J. Bělohradským o putová-
ní podhůřím Himálaje. Vyprávění bude doplně-
no diapozitivy. KD 15:00 – 17:00 hodin      
7.11. Zájezd do Janáčkova divadle v Brně na ba-
let Bajadéra. 

Novoměstská andulka – propagační 
výstava exotických ptáků

 
5. - 6. října 2013 ožije chovatelský areál za ná-
dražím ČD v Novém Městě na Moravě zpěvem 
stovek exotických ptáků.  Ve voliérách a  klecích 
mohou návštěvníci obdivovat běžně chované 
téměř domestikované australské druhy, kterým 
nevadí mráz ani sníh, ale i vzácnější papoušky 
amazonských a afrických pralesů. Odchovat 
tyto druhy už vyžaduje znalosti a chovatelské 
zkušenosti. V sobotu bude ukázka výcviku dra-
vých ptáků, děti mohou využít jízdu na ponících 
nebo si pohladit zakrslé králíčky. Výstava je ote-
vřena v sobotu v od 8 do 17  a v neděli od  8 do 
16 hodin.                                                                       -red-

Koloběžkiáda 2013
DDM Nové Město na Moravě ve spolupráci 
s VZP zve děti a rodiče na Koloběžkiádu, kte-
rá se koná 5. října v 15 hod. u Klečkovského 
rybníka. Zúčastnit se mohou i malí sportovci 
na tříkolkách. Všichni budou odměněni, ale za 
vítěze budou vyhlášeni ti, kteří přijedou v nej-
originálnější masce a zvládnou projet překážko-
vou trasu. Na úvod vystoupí mažoretky, BESIP 
poskytne k vyzkoušení "opilecké brýle" a umož-
ní bezplatný servis kol. Na stanovišti VZP si 
můžete nechat přeměřit tělesný tlak a tuk.   -as-

POZVÁNKY
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO 
Vysočina vás zve na prezentaci kompenzač-
ních pomůcek pro osoby se sluchovým postiže-
ním - zesilující sluchátka pro poslech TV, osob-
ní zesilovač, signalizace zvonku aj. Pomůcky 
si budete smět osobně vyzkoušet v pondělí  
7. října ve 13:30 hod. v poradně pro osoby se 
sluchovým postižením - DPS, Žďárská 68, Nové 
Město  na  Moravě.                               Ilona Turková,  SNN

Novoměstské sociální služby a Centrum Zdi-
slava zvou na den otevřených dveří, který 
proběhne v rámci Týdne sociálních služeb ve 
středu 9. října od 9 do 16 hodin v DPS. Cen-
trum Zdislava vás přivítá také v domě s pečo-
vatelskou službou, kde nyní dočasně působí. 
Tento den se můžete zapojit i do tvořivé dílny 
NSS  od 13 do 16 hod. v ateliéru DPS. 

Ing. Hana Janů, ředitelka Novoměstských 
sociálních služeb a Centra Zdislava

Výstava hub 
s mykologickou poradnou

Horácké muzeum ve spolupráci s Chaloupkami 
o.p.s, pracoviště Krátká připravuje od soboty 
12. do  neděle 13. října víkend určený všem mi-
lovníkům hub. Kromě výstavy hub a houbařské 
poradny budou připraveny i tvořivé dílny s hou-
bovou tematikou. Nebude chybět houbařská 
soutěž. Po dobu konání výstavy můžete navští-
vit i restauraci U Pasáčka, která bude nabízet 
speciální houbové menu.                                            HM

Zveme vás na Moravský večer
20. října 2013 v 16 hod. vystoupí  v KD v No-
vém Městě na Moravě Veselá sedma, Malá Mi-
stříňanka s kapelníkem Antonínem Pavlušem a 
mužský pěvecký sbor Paniháj. Pořad Morava 
zpívá je určen pro starší i mladé posluchače. 
Všichni jste srdečně zváni.                                  -red-
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Muzeum zažilo první svatbu ve své historii Šimon Škrla - lékař, starosta, patriot

„Šimon Škrla se narodil 13. 10. nebo 18. 10. 1868 
v Morkůvkách u Klobouk jako jeden z devíti dětí. 
Školního věku se však dožili pouze dva chlapci: 
Josef a Šimon. Starší bratr zůstal v Morkůvkách 
na hospodářství, mladší Šimon studoval Gym-
názium v Litomyšli, pak medicínu na Fakultě lé-
kařské c.k. Karlo-Ferdinandovy univerzity české 
v Praze v letech 1892-1895. V březnu roku 1896 
byl promován. Potom se celý rok věnoval získání 
praxe a 15. března 1897 zahájil lékařskou čin-
nost v Novém Městě na Moravě. Jeho volba byla 
silně ovlivněna přátelstvím s  dr. Josefem Svíti-
lem-Karníkem, s  nímž v  Praze studoval. Praxi 
provozoval v  domě č. 243 na tehdejším Husím 
rynku, později Komenského náměstí. V  té době 
nebylo lékařské ošetření dostatečně honorová-
no, a tak, když se stavěla železnice ze Žďáru do 
Tišnova, dostával jako smluvní lékař za ošetření 
zaměstnanců, dozor a péči o všechny její členy 

celkem 27 korun měsíčně. Jedinou výhodou bylo, 
že obdržel volnou jízdenku, na kterou mohl jet 
i do ciziny. Díky ní procestoval velkou část Evropy 
a v letech 1903-1905 si doplnil lékařské vzdělání 
pobyty v Berlíně, Paříži, Londýně. Za 1. světové 
války byl dr. Škrla povolán nejdříve do Znojma, 
kde pracoval pod vedením významného chirur-
ga dr. Michla. Později působil ve vojenské ne-
mocnici v Krakově, kde si za vzornou lékařskou 
práci vysloužil několik vojenských vyznamenání. 
Po válce mu zde bylo nabídnuto místo primáře, 
ale odmítl a vrátil se domů na Vysočinu, kterou si 
zamiloval. V roce 1919 byl zvolen starostou No-
vého Města. V této funkci zůstal až do 8. července 
1928, kdy se funkce vzdal. V době jeho starosto-
vání bylo vybudováno elektrické osvětlení města, 
zaveden telefon, provedena oprava městských 
jatek, postavena lyžařská chata na Harusáku, 
uspořádána Horácká krajinská výstava i mezi-
národní lyžařské závody. MUDr. Škrla praco-
val jako internista, oční lékař, zubař, porodník 
a obvodní lékař. Prováděl i jednodušší chirur-
gické zákroky  (šití ran, operace slepého střeva). 
Jednou z  největších překážek, které musel pře-
konávat, byly nepříznivé povětrnostní podmínky 
na podzim a v  zimě. V  té době se k  pacientům 
dostával bryčkou, pokud byla sněhová nadíl-
ka štědrá, tak i na saních. Při velkých  závějích 
a vánicích musel k pacientům (třeba na Fryšavu) 
pěšky. I po takovéto noční túře byl ráno připra-

ven v  ordinaci pro ostatní pacienty. Praxi vyko-
nával ještě ve svých 75 letech, kdy byl stále plný 
duševní i fyzické svěžesti. Věřil, že se dožije ještě 
řady dalších let. 25. února 1944 byl však povolán 
k výslechu na gestapo v Jihlavě, kde byl přemlou-
ván ke spolupráci. Tato událost ho jako skalního 
vlastence natolik rozčílila, že další noc zemřel ve 
věku nedožitých 76 let na mozkovou mrtvici. Ješ-
tě v osmdesátých letech, když jsme šli společně 
s babičkou po náměstí, zastavovali ji dědečkové 
a babičky z  okolních vesnic, aby s  ní zavzpomí-
nali na „Pana Doktora“, jaký to byl člověk. Pro-
díraje se k nim závějemi, vždy pomohl…“     -PM-

Kanafásek přiletěl do galerie
V polovině září byla v Horácké galerii zahájena výstava ilustrátorské tvorby české vý-
tvarnice Galiny Miklínové. Kanafásek, kterého můžete znát z Večerníčku, však není 
na výstavě sám. Děti si každý den, kromě pondělí a svátků, mohou prohlédnout i další 
kreslené postavičky, jako jsou Harry Potter, pavouček Pája, pan Kdybych nebo Licho-
žrouti. Že jste nikdy o Lichožroutech neslyšeli? Nevadí. Více byste se o nich dočetli ve 
stejnojmenné knize Pavla Šruta. Horácká galerie nabízí po celou dobu výstavy školním 
i jiným skupinám také výrobu těchto záhadných tvorů. „Stačí si donést vlastní ponožku 

– čím barevnější, tím lepší. Kdo si donese i vlastní knoflíky, bude za hvězdu,“ upřesňuje 
galerijní kurátorka Mgr. Lucie Fuksová. Právě na její adresu: drdlova@horackagalerie.
cz nebo telefonicky na čísle: 566 654 224 mohou učitelé své třídy přihlásit. Dílny bu-
dou probíhat přímo v podkroví uprostřed výstavy a poplatek za žáka je symbolických 
20 Kč, galerie je po domluvě otevřená i v pondělí. Během práce na figurkách se budou 
navíc číst pohádky z Valašského království převyprávěné Janem Skácelem. Nejhodněj-
ší skupiny pak budou odměněny projekcí Večerníčku O Kanafáskovi. Děti i dospělí se 
mohou těšit také na malé divadlo, lichožroutí placky a karty, pohádkové knížky na čtení, 
hry, projekci a velkou Kanafáskovu peřinu. Výstava potrvá až do 3. listopadu.  -kuku- 

Máte doma betlém? 
Horácké muzeum připravuje na období prosinec 2013 až leden 2014 výstavu betlémů.
Kromě  betlémů z našich sbírek, případně betlémů zapůjčených z jiných muzeí, by-
chom rádi ukázali i další zajímavé exponáty.
Prosíme proto ty, kteří mají betlém (z jakéhokoliv materiálu) a jsou ochotni jej zapůjčit, 
aby  nám dali vědět buď osobně v Horáckém muzeu, anebo se ozvali na telefonní číslo 
566 598 760. Betlémy budou samozřejmě umístěny v uzavřených vitrínách, vyzvedne-
me si je osobně u vás a pak vám je přivezeme zpět.
Děkujeme  za nabídky nejen jménem  Horáckého muzea, ale i za všechny návštěvníky 
chystané výstavy.                                                                                                                                  -HM-

Zájmové kroužky na SOŠ v rámci projektu 
Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Od nového školního roku zahajují na Střední od-
borné škole v Novém Městě na Moravě činnost  
kroužky volnočasových aktivit žáků školy a 
základních škol v  rámci projektu Evropského 
sociálního fondu Přírodní a technické obory – 
výzva pro budoucnost. Žáci druhého stupně 
novoměstských základních škol spolu se žáky 
SOŠ mají možnost přihlásit se a pracovat pod 
odborným vedením učitelů  SOŠ či specialistů 
z  praxe v  některém z  následujících kroužků:

1. modelářský kroužek - stavba a provoz mode-
lového kolejiště (funkční model železnice)
2. konstruktérský kroužek – postavení motoká-
ry, její uvedení do provozu, jízdy s motokárou
3. konstruktérský kroužek – sestavení funkč-

ního elektropanelu traktoru, práce s  panelem, 
procvičení elektrotechnických dovedností
4. badatelský kroužek – sestavení obnovitelných 
zdrojů energie (větrná turbína), výroba elektric-
ké energie v závislosti na provozu turbíny – me-
teorologická pozorování a jejich závislost na 
výkonu turbíny – měření, vyhodnocení
5. dřevomodelářský kroužek – výroba vlastních 
výrobků ze dřeva – dekorací, nábytku, příslu-
šenství k  modelové železnici pro modelářský 
kroužek
6. instalatérský kroužek – praktická i teoretická 
činnost při základních i odborných činnostech 
spojených s  instalacemi – montáže umyva-
del, sprchových koutů, spojování trubek atd. – 
vznikne tím instalatérské centrum s výukovými 

panely i zřizovacími předměty
7. kroužek mladý opravář – zaměření na rozvoj 
manuální zručnosti a šikovnosti pro každoden-
ní život: opravování  běžných předmětů v  do-
mácnosti, motorových vozidel, bicyklů… 
Určitě půjde o aktivní využití volného času 
dětí v  odpoledních hodinách, což přivítají 
i mnozí rodiče! Účast v  kroužcích je bezplat-
ná. Zájemci se mohou přihlásit buď ve svých 
základních školách, kde jsou o práci krouž-
ků jejich učitelé informováni, nebo přímo na 
e-mailové adrese: jirku@sos-nmor.cz, či na 
telefonním čísle 777  613  896, kam se lze ob-
rátit i v  případě dalších dotazů. Těšíme se na 
zájemce o výše popsané volnočasové aktivity!          

 Ing. Jan Jirků, pedagogický pracovník SOŠ

Mateřské centrum Lístek - program na říjen 2013
Trdlohrátky - každý čtvrtek od 3. října, dále 
pak: 10., 17., 24., 31.
Pro nejmladší děti a jejich rodiče - přirozenou for-
mou budeme rozvíjet dětskou osobnost po všech 
stránkách. Trdlohrátky  budou probíhat ve dvou 
skupinách: 1. skupina: pro děti od 4 do 18 měsí-
ců, začátek 8.30 hod., 2. skupina: pro děti od 18 
měsíců do 3 let, začátek 10.00 hod.
Vede: Martina Vejpustková, vstupné: kurzovné
7. října - Otevřená herna od 9.00 hod.
Na začátku školního roku naplánujeme aktivity 

pro další setkávání. Přijďte si společně pohrát, 
popovídat a vyměnit si zkušenosti a nápady 
při výchově „malých lupínků.“
Vedou: Lea Marcinko, Káťa Fialová, vstupné: 
20 Kč
14. října - Hrátky se zvířátky od 9.00 hod.
Zazpíváme si a zacvičíme s maňásky. Budeme 
hrát na kytaru, na varhany a dětem půjčíme do-
provodný instrumentář, ať to stojí za to.
Vedou: Lea Marcinko a Káťa Fialová, vstupné: 
30 Kč

21. října - Logohrátky (nejen) s  batolátky od 
9.00 hod.
Dopoledne plné her zaměřených na stimulaci 
mluvidel, artikulační obratnost a sluchové vní-
mání. Naučíte se rýmovačky, básničky, písničky, 
hry se slovy zaměřené na logopedickou
prevenci. Vede: Eva Tulisová, vstupné: 50 Kč
26. října  - Bazárek od 8.00 do 12.00 hod.
Bazárek dětského oblečení bude probíhat v sále 
a přísálí kulturního domu. Cena za prodejní plo-
chu (stůl)  50 Kč.

Celé znění článku si můžete přečíst na webových stránkách Novoměstska.

Škrlův dům - původní podoba
Prostory Horáckého muzea si pro svůj vel-
ký den vybrali snoubenci  Aneta Sečanská 

a Tomáš Linka. A nebyl to den s velkým V jen 
pro ně, ale i pro nás, protože svatba se zde 

v téměř pětisetleté historii budovy konala 
s největší pravděpodobností poprvé. „Žádné 
zprávy o tom, že se zde uzavíraly svatby ne-
máme,“ potvrdila matrikářka Věra Žáková. 
Krásné prostory muzea, které mají svého genia 
loci a jsou na mnoha místech rámovány nád-
hernými klenbami, si jistě slavnostní událost 
zaslouží. Místnost v prvním patře si snoubenci 
Linkovi navíc vyzdobili vlastnoručně vyrobe-
nými origami. Věříme, že jim přinesou štěstí 
a spokojené manželství. Je to i přání nás 
všech. Manželům Linkovým blahopřejeme.   

Ing. Jitka Svojanovská, vedoucí HM

sobota 9. listopadu, Kulturní dům 
Nové Město na Moravě

Informace a přihlášky na tel. čísle:
566 598 425 nebo e-mail: 

rita.skalnikova@meu.nmnm.cz

Vyhodnocení „rozhlasové“ ankety
Vlnu emocí vzbudila anketa, ve které jsme se  
ptali, kdy chcete slyšet hlášení městského roz-
hlasu. A netýkala se ani tak času, jako spíše mož-
nosti rozhlas vůbec slyšet. "...sídliště Holubka je 
mimo dosah slyšitelnosti posledního tlampače 
na nádraží ...," napsal Josef Valík.  V příspěvku 
Pavla Radimského zaznělo: "... čas hlášení je mi 
osobně fuk, spíše bych ocenil, kdybych nějaké 
hlášení vůbec slyšel..." Přestože nešlo o pochvalu, 
velmi nás potěšilo, že máte zájem rozhlas slyšet 
a chybí vám, pokud tomu tak není. Pro všechny 
máme dobrou zprávu. Rozhlas uslyšíte všude 
a v dobré kvalitě. „Od 1. října bude probíhat 

zkušební provoz nového bezdrátového rozhlasu. 
V listopadu bude uveden do trvalého provozu,“ 
potvrdil Luboš Smetana z MěÚ. Díky moderní 
technologii bude hlášení slyšet ve všech ulicích a 
místních částech Nového Města. Bude také jednou 
z důležitých součástí protipovodňových opatření, 
proto bude napojen na centrální varovný systém.

Výsledky hlasování – kdy chcete slyšet MR
dopoledne: 9 %
mezi 14 – 15 hod.: 9 %
mezi 15 – 16 hod.: 55 %
dobu hlášení bych neměnil/a: 27 %                 -svj-

Setkání padesátníků 2013



V roce 1930 nastoupil v Novém Městě na Mora-
vě nový okresní soudce JUDr. Oldřich Smíšek. Po 
promoci to bylo jeho první místo. Okresní soud 
tehdy sídlil v  domě číslo 103 na Vratislavově 
náměstí. Mladý právník byl v  zaměstnání spo-
kojen, ve městě se mu líbilo. Od stavitele Karla 
Šíra si pronajal domek číslo 380 na Monseově 
ulici. V osmatřicátém roce si přivedl z  Tišnova 
manželku Vlastu, rozenou Ptáčkovou. Ale svůj 
život neomezil jen na úřad a rodinu. Když zjistil, 
že v Novém Městě působí pěvecký spolek Smeta-
na, stal se jeho členem a v  roce 1932 sbormis-
trem a dirigentem. Kromě toho byl nadšeným 
sportovcem, stal se i členem Sokola. Ostatní  
mu přátelsky říkali „bratr Olík“. Spolupraco-
val také s  ochotnickým dramatickým souborem. 
Smíškovi měli v  Novém Městě řadu přátel. Pat-
řili k nim i rodiče profesorky Jany Černé. „Když 
se vedení spolku Smetana ujal doktor Smíšek, 
brzy mu chyběl orchestr. A tak vyvinul mimo-
řádné úsilí a přesvědčil muže, kteří hráli na 
nějaký hudební nástroj, aby zkusili pracovat 
v  orchestru. Můj tatínek hrál na flétnu a nikdy 
si nemyslel, že by hru v  orchestru zvládl. Dok-
tor Smíšek však dokázal v  lidech vzbudit zdra-
vé sebevědomí. Navíc to byl velice společenský 
a usměvavý člověk. Proto ho všichni měli rádi.“
Zdálo se, že život doktora Smíška bude probíhat 

klidně a v pohodě. Jenže přišel osudný rok 1939. 
Už na jaře téhož roku vznikla na území protekto-
rátu ilegální odbojová organizace Obrana náro-
da. Jejím členem se stal i právník Oldřich Smíšek. 
Pod krycím jménem Trávníček obstarával spoje-
ní mezi tišnovskou a novoměstskou organizací. 
Ve dvaačtyřicátém roce však došlo k prozrazení 
této skupiny a její členové byli 23. března zatčeni 
a odvezeni do Kounicových kolejí v  Brně. Osud 
má smysl pro velmi krutou ironii. Dne 29. května 

se mladým manželům narodila dcera Hanička. 
Oldřich Smíšek o jejím narození věděl – manžel-
ka mu to oznámila v  dopise. Měl velkou radost 
a na dcerku se těšil. Nebylo mu však dopřáno, 
aby ji mohl uvidět. V neděli 14. června 1942 byl 
jeho život násilně přerván na popravišti v  Kou-
nicových kolejích. Hana Smíšková svého otce ne-
poznala. Ožíval jen na několika zachovaných fo-
tografiích a především ve vyprávění její maminky. 
Ani matčina starostlivá péče jí však otce nemoh-
la nahradit. Zdědila po něm hudební nadání, na 
brněnské konzervatoři vystudovala hru na harfu.

„Pamatuji si, že během mého dětství i později se 
v  Novém Městě velmi často mluvilo o mém otci. 
Lidé na něho vzpomínali s velkou úctou, láskou 
a obdivem.“ To stálo v dopise, který jsem od paní 
Hany Smíškové – Mitáčkové dostala z New Yor-
ku, kde od roku 1967 s rodinou žije. JUDr. Old-
řich Smíšek se narodil v Tišnově. Tam je po něm 
pojmenována jedna z ulic. Nové Město na Mora-
vě by nemělo zůstat pozadu.     Věra Rudolfová

14 / NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2013  15 / NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2013

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: na Nivě Ulice šťastného dětství

Dne 1. června letošního roku se v restauraci Vče-
la scházela věkově poněkud nesourodá společ-
nost. Srdečně jsme se zdravili a vítali. Spojovala 
nás skutečnost, že jsme všichni kratší či delší část 
života prožili na Monseově ulici. Byli jsme tedy 

„děcka z Monseovky“. Toto setkání bylo v pořadí 
druhé a vzniklo z iniciativy bratrů Skalákových, 
dnes důstojných otců rodin, kteří šest let dětství 
prožili na Monseově ulici. Jak sami říkají, byla to 
krásná léta. Poznali zde, co je pravé kamarádství. 
Touha znovu se s kamarády sejít je vedla až k vy-
volání pravidelných setkávání. Naše ulice vznikla 
v prvé polovině minulého století na tzv. Šírově 
Nivě. Pravá strana řadových domků – při pohledu 
od dnes hnědého věžáku k tělovýchovnému stře-
disku, byla postavena kolem první světové války, 
levá strana domů s předzahrádkami vznikla v 30. 
letech. Domy postavil stavitel Karel Šír, kterému 
patřily zdejší pozemky. Pojmenována byla ulice 
po novoměstském rodákovi Josefu Vratislavovi 
Monse, filozofovi, právníkovi a vysokoškolském 
pedagogovi, který působil v Olomouci a v Brně. 
Jeho rodným domem je dům č. 8. na Vratislavo-
vě náměstí – dnes „u Slováků“. Jeho strýc byl 
v Novém Městě děkanem. Poněkud exotické po-
jmenování ulice vedlo ke vzniku řady zkomolenin. 
Název Morseova jsme nebrali ani na vědomí. Byli 
jsme však i ulice Moserova, Maurerova, také Má-
nesova, ale dokonce i Honserova. Všechny takto 
adresované zásilky však došly ke svým adresá-
tům. Město bylo malé a listonoši neomylní. Ulice 

byla nevydlážděná, v travnatých plochách byly 
vyšlapány pravidelné cesty. Z chodníků odděle-
ných od vozovky obrubníky byly vydlážděny jen 
tři – u Wurzelů, u Trojanů a u Rudů. Vozidel zde 
jezdilo minimálně. V zimě se vozovka neprohr-
novala. Sníh se vyhazoval jen na chodnících do 
značné výšky. Když dospělí zdravili někoho na 
protějším chodníku, většinou jsem ho přes sníh 

neviděla. Uhlí, dřevo a vše potřebné se přiváželo 
v létě. Osobní auta vlastnil Ing. Černý, Ing. Pospí-
šil a později pan Hájek, ale v zimě nejezdili. Stále 
zde žilo hodně dětí. Ulice bez dláždění a bez aut 
vytvářela možnosti pro množství nejrůznějších 
her od jara až do pozdního podzimu. V zimě byly 
ideální podmínky lyžování pro malé začátečníky. 
Bylo zvykem, že jsme se neoddělovali podle věku 
a kuličky, hry „na koťata“, „na fanty“, školku 
s míčem, panáka apod. jsme hráli všichni společ-
ně. Starší přijímali ochotně malé do svého středu. 
Děvčata si ráda hrála s kočárky a panenkami na 

lavičce a dlážděném chodníku u Trojanů. Kluci 
stále opravovali svá „úžasná auta“ - koloběžky 
a tříkolky. Leželi při tom na prašné zemi a při 
opravě a jízdě vydatně „brunčeli“. Když po válce 
stavěli pro své rodiny dvojdomek vdova po stavi-
teli Šírovi a její spolupracovník Ladislav Pokorný, 
stala se stavba místem neuvěřitelných zážitků. 
Samozřejmě jsme měli všichni vstup na stavbu 
zakázaný. Ještě však nebyli odcházející zedníci 
na konci ulice a už jsme se zde scházeli a ještě za 
námi přicházeli kamarádi z okolí, zvláště z Malé 
ulice. Pádů a odřenin i drobných poranění bylo 
nekonečně. Je jen div, že se nestalo nic vážného. 
Další lákavé místo hlavně pro kluky bylo na tak 
zvané „panské mezi“ – v místech dnešního tělo-
výchovného střediska. Po válce zde byla zahájena 
stavba měšťanské školy. Po vybudování sklepů 
byla však na příkaz z okresu zastavena. Zděné 
sklepy se staly místem setkávání klukovských 
part. Nejeden z nich se zde naučil, ale možná 
i odnaučil kouřit. Během let se vzhled ulice znač-
ně změnil. Byla položena asfaltová vozovka a vy-
dlážděny chodníky. Na místě zahrad Andrlíkova 
zahradnictví byly postaveny domy – ulici dnes 
z obou stran uzavírají modrý a hnědý věžák. I děti 
jsou dnes jiné. Mají daleko víc poznatků a mož-
ností užívat svůj volný čas. Nám zbývají už jenom 
vzpomínky. Dnešním malým obyvatelům Monse-
ovky bych přála, aby na nejkrásnější bezstarostná 
léta svého dětství jednou vzpomínali tak rádi jako 
my, dnes už monseovští senioři.  Jana Černá

Vzpomínky na „ulici Létajících saní“

Horní konec ulice Vincence Makovského je 
uzavřen majestátní budovou gymnázia. Na 
opačnou stranu se svažuje, a to velmi prudce, 
dolů k hotelu Sport. V horní části ulice bydleli 
přes ulici naproti sobě dva vynikající lidé.  Byli 
to varhaník, sbormistr a učitel hudby pan Josef 
Večeřa a akademický malíř pan Alois Podloucký. 
Josef Večeřa hrál desítky let v katolickém kos-
tele na varhany a vedl tamní pěvecký sbor, učil 
na Základní umělecké škole v Novém Městě na 
Moravě i ve Žďáře nad Sázavou a vedl i novo-
městský pěvecký sbor Smetana a také žďárský 
Svatopluk. Vynikal také uměním jednat s lidmi 
a členové pěveckých sborů by mohli vyprávět 
o jeho náročném a důsledném vedení zkoušek. 

Z kostelního kůru neměl rovněž daleko k minis-
trantské mládeži a pomáhal při organizaci jejích 
letních táborů, což nebylo, zvláště v padesátých  
letech, tak úplně lehké. Jedna ze vzpomínek  na 
něho mě zavádí do stanového tábora   stojícího   
v místech   dnes již zatopeném Vírskou přehra-
dou. Dostali jsme upozornění, že tábor bude 
přepaden, a tak se držely od večera hlídky. Na 
hlídce s kamarádem jsme spatřili ve tmě sotva 
znatelné stíny dvou plížících se postav. Vyrazili 
jsme na ně, já tu svou popadl kolem pasu a vy-
zvedl nad zem. Ta se kupodivu vůbec nebránila 
a naopak  překvapeně vykřikla: „Počkej, počkej, 
to jsem já.“ Zkoprněl jsem, když jsem v záři ba-
terky pak uviděl rozpačitý úsměv pana varhaní-

ka Večeři... Takové faux pas! Vůbec se ale na mě 
nezlobil a později přiznal, že jako útočníci byli 
více překvapeni než my na hlídce. Kdyby exis-
tovala přímá úměra mezi váhou subtilního pana 
Večeři a tím, co svým uměním pro lidi konal, 
tak bychom ho, i s celým táborem, nenadzvedli 
ani milimetr. Akademický malíř Alois Podlouc-
ký  byl, oproti štíhlému panu Večeřovi, postavy 
zavalitější. Jistě mu velmi vyhovovala blízkost 
gymnázia, kde vyučoval kreslení. Jeho malířská 
tvorba byla bohatá a má své stálé zastoupení 
v Horácké galerii. Měl také dobrý přehled, jako 
varhaník Večeřa, o živém sáňkařském provozu 
mládeže v zimě. Svah ulice se tehdy vůbec nesy-
pal a stával se každou zimu dostaveníčkem snad 
všech saní, rohaček, bobů a dalších improvizo-
vaných klouzajících se vynálezů. Ty pak nabíraly 
v dolní části   ulice téměř kosmických rychlostí. 
Kdo se nedokázal vyhnout zrádnému rohu plotu 
Konvalinkových, skončil špatně. Pan Podloucký 
měl také dobrý vztah k mládeži, a to nejen jako 
kantor. Přesvědčili jsme se o tom s kamarádem 
Mirkem. V oněch padesátých letech minulé-
ho století byla totiž mezi kluky, inspirovanými 
četbou děl Jaroslava Foglara, velká sháňka po 
vlastních klubovnách. Prostě mít klubovnu bylo 
mezi kluky hotové terno! Pan Podloucký  a jeho 
paní nám tehdy nabídli svoji zahradní besídku...

Jiří Janíček

Svou dceru nikdy neuviděl

V příštím čísle:  
ulice Jánská

Tady je Sadílkovo aneb vše začalo v roce 1895

Niva je kus rovné země zcela nově vzdělané. 
Jméno niva se zpravidla drželo a drží jako po-
místní, i když niva již dávno přestala být novou 
rolí. Nakonec se ustaluje jako označení pro jed-
notlivé velké plochy rovných rolí, hlavně u vel-
kostatků. Tolik etymologický slovník jazyka čes-
kého. A jaká je novoměstská realita? Nivou byly 
zvány pozemky patřící zdejšímu velkostatku, 
které sahaly od zahrad patřících k měšťanským 
domům na Vratislavově náměstí až k rybníkům 
Cihelskému a Klečkovskému a od dnešní ulice 
Radnické až ke katolickému hřbitovu. V  novo-

městských poměrech, kde bychom ideální rovi-
nu jen těžko hledali, tak skutečně můžeme zdej-
ší Nivu vidět jako větší „rovnou“ plochu s  tím, 
že se k Nivě počítají i přilehlé svahy. Niva byla 
po staletí panskou půdou, až koncem 19. století 
jí začal novoměstský velkostatek rozprodávat. 
V  roce 1895 koupil jižní polovinu Nivy novo-
městský starosta a prozíravý stavitel Josef Sa-
dílek. Stalo se tak rok po otevření reálky, před-
chůdkyně dnešního gymnázia. Brzy po otevření 
školy se ukázala potřeba vlastní budovy. Sadílek 
prosadil její postavení na „své“ Nivě a prodal 

městu i příslušný stavební pozemek. Sám pak 
zdarma vypracoval stavební plány, když se in-
spiroval reálkou v  Kutné Hoře. Po bankrotu 
pardubického stavitele Josefa Krudence v  roce 
1902 také stavbu dokončil. Ač byla reálka Sadíl-
kovou velkou láskou, měl s Nivou smělejší plány. 
Hodlal tu na vlastních pozemcích vybudovat 
vilovou čtvrť. Již v  roce 1903 prodal stavební 
pozemek naproti zahradě reálky bývalému ob-
chodníku Ferdinandu Neumannovi. Postavil na 
něm dům, který získal číslo popisné 130. Do 
konce první světové války stihl ještě Sadílek po-
stavit další tři domy na dnešní Šimkově ulici (čp. 
340–342). Ve stejné době postavil na své části 
Nivy koupené od velkostatku několik domů dal-
ší novoměstský stavitel Karel Šír. Odtud také 
název Šírova Niva, domy daly základ dnešní 
Monseově ulici. Přes velkou bytovou nouzi po 
válce na Nivě stavební ruch takřka ustal. Josef 
Sadílek se sice podílel na stavbě sokolovny ote-
vřené v  roce 1921, ale jinak s  aktivní stavitel-
skou činností přestal. Navíc se dlouho zdráhal 
prodat stavební pozemky na Nivě. Až konečně 
v  roce 1927 povolil a první pozemky prodal 
stavebnímu družstvu Rozvoj. Pod reálkou se 
začalo okamžitě stavět a také stavitel Šír opět 
začal s výstavbou na Monseově ulici. Sen stavi-
tele Sadílka se tak splnil, i když nakonec přiči-
něním jiných. Pod reálkou vyrostla vilová čtvrť 
a také zbylá část Nivy byla postupně zastavěna.

Vít Křesadlo
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Nejste spokojeni s roznáškou Vašich 
reklamních tiskovin? Pomůžeme Vám!

POLITIKA POTŘEBUJE
KULTURU

Jakub PUSTINA, operní pěvec
VÁŠ KANDIDÁT DO PARLAMENTU ČR

www.jakub-pustina.cz

Vykroužkujte si svého poslance
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Koupím byt 1+1 v Novém Městě 
na Moravě nebo Žďáru nad Sáz.

Nabídněte: 721 226790

Prostorný rodinný vùz Hyundai ix20

Když už v dnešní nejisté dobì plánujete koupit nový vùz,
tak jedinì ten, který vám za vaše peníze nabídne špièkovou
kvalitu, bohatou výbavu, skvìlý design a maximální bezpeèí.

Toto vše splòuje jedinì Hyundai.

Již od 259.990,-Kè
UŽ neodoláte.

Kombinovaná spotøeba: Hyundai ix20 4,3-6,5 l/100 km, emise Co2 114-154g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

AUTOCENTR HUDEC s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Adresa:
Masarykova 1494
Nové Mìsto na Moravì
59 231

Kontaktní informace:
Telefon prodej: 566 618 049
E-mail: prodej@autocentr-hyundai.cz
www: www.autocentr-hyundai.cz

Objevte Hyundai díky dodateènému bonusu 25.000,-Kè
pro majitele starších vozù a navíc akèní slevu 35.000,-Kè. 
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srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče

19.října od 9:00 do 11:00 
na Vratislavově náměstí

soutěže pro děti
skákací hrad

živá hudba

DĚTSKÉ SOBOTNÍ DOPOLEDNE

k poslechu hraje 
PETRKYT

občerstvení zajištěno

Nemáte koho volit?

Volte osobnosti

@Mokříš_Jan
kandidát ODS do sněmovny
dětský lékař a kardiolog

@Fischerová_Jana
lídr ODS na Vysočině
dříve starostka Havlíčkova Brodu

Volím_pravici#

www.odsvysocina.cz
facebook.com/ODSVysocina

@Ptáček_Jaroslav
kandidát ODS do sněmovny
ředitel základní školy

Další uzávěrka inzerce je 15.10., 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 602 740 881.
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říjen výstava Horácká galerie
říjen výstava Jana Jemelková – Rytmy času; Lenka Březinová – Chvění Horácká galerie

do 6.10. výstava Horácká galerie
do 6.10. ostatní Týden knihoven městská knihovna

do 19.10. výstava Tajuplné ostrovy městská knihovna
1.10. 17:00 beseda Ladislav Holeš: Putování s loveckými psy městská knihovna

5. - 6.10. výstava areál chovatelů

5.10. 18:00 ostatní Módní přehlídka kulturní dům

7.10. 13:15 sport Školní liga – výběh kopce, pro žáky 1. a 2. stupně

9.10. 17:00 kino Putování za zvířátky 2 (Česko, 68 min.) kino

9.10. 20:00 koncert Robert Balzar Trio penzion U Pasáčka

10.10. 15:00 beseda Finanční gramotnost hotelový dům UNO

11.10. 17:00 ostatní Slavíme Mezinárodní den seniorů kulturní dům

12.10.   8:00 výstava VII. Burza minerálů a zkamenělin kulturní dům

12.10. 20:00 koncert Trabant kulturní dům

17.10. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny: Za památnými stromy Vysočiny

19.10. 14:30 ostatní Na jedné lodi – benefiční „plavba“ pro celou rodinu kulturní dům

19.10. 18:00 koncert Spirituál kvintet kulturní dům

21.10. 15:00 vzdělání kulturní dům

22.10. 20:00 kino kino

23.10. 19:00 tanec kulturní dům

26.10. 17:00 kino Filmový festival zimních sportů kulturní dům

27.10. 17:30 kino Kocour v botách (USA, animovaná komedie, 87 min.) kino

29.10. 19:00 divadlo Vyhazovači kulturní dům

31.10. 20:00 vzdělání penzion U Pasáčka

2.11.     8:00 trh kulturní dům

Galina Miklínová – O Kanafáskovi

Bienále Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sáz.

Novoměstská andulka        (so 8:00-17:00, ne 8:00-16:00)

Cihelský rybník

Caffé Stone

O putování podhůřím Himaláje s Ing. J. Bělohradským

Riddick (USA 2013, akční sci-fi thriller, 119 min.)

Tančírna (valčík+salsa)

Rockování s Jiřím Černým: Téma Jarek Nohavica

Fler trh
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