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Naše město se může pochlubit prvním místem 
v soutěži otevřenosti veřejné správy pro rok 2013. Zís-
kalo jej za klikací rozpočet úřadu, prostřednictvím kte-
rého mohou Novoměšťáci kontrolovat, jak město hos-

podaří. Tím ale snahy o co největší transparentnost 
nekončí. Na úspěšný otevřený rozpočet naváže trans-
parentní účet, dále spuštění klikacích rozpočtů všech 
městských organizací a zveřejnění veškerých smluv.  
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Po certifi kátu "Úřad s úsměvem" získala novo-
městská radnice další významné ocenění. Hlav-
ní cenu za klikací rozpočet v soutěži otevřenosti 
veřejné správy pro rok 2013. Nové Město tak se 
svým přehledným a naprosto otevřeným roz-
počtem předstihlo Nejvyšší správní soud, který 
se umístil na druhém místě, a Liberecký kraj, 
který skončil třetí v pořadí. „Fascinující úroveň 
transparentnosti a jejího technického zvlád-
nutí! Laicky srozumitelný postup, umožňující 
vysledovat každý výdaj až do detailu (například 
konkrétní faktury). Nutno vidět!“ hodnotí no-
voměstský úřad organizátor soutěže a nestor 
hodnocení veřejné správy v České republice 
Oldřich Kužílek. Úspěch novoměstské radnice 
je důkazem, že i v současné době lze úřad řídit 
efektivně a přitom naprosto otevřeně. „Od no-
vého roku spustíme klikací rozpočty všech or-
ganizací města a zveřejníme všechny smlouvy. 

Od prvního října má naše město transparent-
ní účet,“ vypočítává další kroky novoměstský 
starosta Michal Šmarda. Od nového roku tak 
Nové Město docílí  ještě větší transparentnos-
ti. „Lidé mají právo vědět, co se děje s jejich 
penězi. Veřejná kontrola šetří peníze a brání 
plýtvání,“ dodává Michal Šmarda, který stál 
na počátku změn na novoměstské radnici. V 
letošním roce se uskutečnil už jedenáctý ročník 
soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO, která po-
dle slov pořadatelů Otevřené společnosti o.p.s. 

"kultivuje principy demokratické společnosti 
prostřednictvím dobrých i špatných příkladů 
otevřenosti veřejné správy.“ Jen pro zajímavost 

- odborná porota vybírala z 82 nominací. V kate-
gorii OTEVŘENO bylo zařazeno 26 nominací, 
v kategorii ZAVŘENO 56 nominací. Smaltova-
ná cedule s nápisem Otevřeno už zdobí vstup-
ní prostory novoměstské radnice.  -svj-,-mah-

Město vybuduje 
nové turistické 
stezky 
Během letošního podzimu byly opraveny dvě 
turistické stezky v okolí Nového Města. Zpev-
něná a nově značená je cesta k Hubertovi a tra-
sa okolo Černé skály. „Tato cesta vede nahoru 
do lesa Ochoza a dále bude pokračovat smě-
rem do Medlovského údolí," informoval novo-
městský místostarosta Pavel Štorek. V příštím 
roce by měly prokouknout také stezka ke Třem 
křížům a cesta ke Koupališti. Rekreační trasy 
jsou obnovovány ve spolupráci s Chráněnou 
krajinnou oblastí Žďárské vrchy za podpory 
Záručního a intervenčního fondu.        -mah-

Zastávky už stojí. V lednu se poprvé svezeme MHD 
Začátkem příštího roku bude v našem městě za-
hájen zkušební provoz městské hromadné dopra-
vy. V průběhu celého roku 2014 budou mít Novo-
měšťáci možnost připomínkovat trasy, umístění 
jednotlivých zastávek i časy odjezdů autobusů. 
Prohlédnout si již mohou nové zastávky, které 
byly na deseti místech ve městě postaveny. Prá-
ce na nich byly započaty během letních prázdnin. 
Autobusy budou zastavovat na celkem čtrnácti 
místech. Nové zastávky přibyly v ulicích Malá, 
Dukelská, Žďárská, Masarykova, Tyršova. Dal-
ší jsou u Billy, pod Holubkou, u Knězovce a na 
Palackého náměstí. „Nástupiště jsou ze zámkové 
dlažby s naváděcími a varovnými pásy. Shodný je 

také označník a jízdní řád, který na zastávkách 
nesmí chybět,“ říká novoměstský starosta Mi-
chal Šmarda. Na každé zastávce je také odpad-
kový koš, kde to prostor dovolil, přibyla i lavička. 
Kromě deseti nových zastávek se bude nastu-

povat na čtyřech stávajících místech, a to u ne-
mocnice, Medinu, dále u dopravního terminálu 
a v centru města. Autobusy budou jezdit v pravi-
delných intervalech po dvou trasách. Větší okruh, 
zvaný školní, spojí vzdálenější lokality. Autobusy 
jedoucí po menším okruhu, zvaném základní, 
objedou nejdůležitější místa ve městě. Jasná je 
v tuto chvíli také cena základního jízdného, která 
činí 10 Kč. S polovičním jízdným mohou počítat 
děti od 6 do 15 let, žáci a studenti škol. Pama-
továno je také na seniory. Lidé ve věku 70 let a 
výše buď u řidiče zaplatí jízdné ve výši 5 Kč, nebo 
budou moci jezdit na tzv. předplacenou jízdenku.

pokračování na straně 2

strana 8
Petr Vitner českým 
šampionem



 2 / NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2013

NOVOMĚSTSKO

Granty a příspěvky 
na rok 2013 

Sv. Jan Nepomucký 
na mostě v Olešné

Historický most v Olešné opět zdobí nově zre-
staurovaná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 
1863. Její instalace probíhala za asistence restau-
rátora, jeřábníka a policie. K poničení sochy do-
šlo v lednu letošního roku, kdy nevydržela náraz 
nákladního auta a zřítila se do vody. Její torzo 
včetně úlomků se podařilo vytáhnout pomocí je-
řábu z potoka Olešná. Socha byla opravena v díl-
ně restaurátora, akademického sochaře Martina 
Kovaříka. Celkové náklady se vyšplhaly do výše 
210 tisíc korun. Částku bude město, které je ma-
jitelem sochy, nárokovat z pojištění. -řád-,-mah-

Jak dopadly volby 

Blíží se termín pro vyúčtování poskytnuté do-
tace z městského programu grantů a příspěv-
ků města na rok 2013. Nejzazším termínem 
je 31. leden 2014. V rámci vyúčtování dotace 
je třeba vyplnit formulář Závěrečné zprávy 
a dále dodat kopie účetních dokladů a dokladů 
o úhradě přiložených účetních dokladů. Bližší 
informace se zájemci dozví na webu města nebo 
na čísle 566 598 421. O grantech a příspěv-
cích města na rok 2014 píšeme na str. 4. -mah-

V lednu se poprvé svezeme MHD 
pokračování ze str. 1

Tu si budou moci zakoupit všichni cestující, ale 
využijí ji především ti, kteří budou MHD jezdit 
často. Čím více totiž budou jezdit, tím levněji je 
vyjde jedna cesta. Zdarma bude cesta autobusem 
pro děti do 6 let, držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
včetně invalidního vozíku a osob, který je jejich 
průvodcem. „Jízdné jsme zvolili tak, abychom na 
jedné straně snížili náklady pro město, na druhé 
straně bychom však neměli příliš vysokým jízd-

ným odradit lidi od cestování MHD,“ vysvětluje 
Šmarda. Kromě tras, umístění zastávek a časů 
odjezdů budou moci lidé připomínkovat také 
autobusy. Město totiž chce vyzkoušet různé 
typy autobusů tak, aby byl vybrán ten nejvhod-
nější. Zavedením MHD radnice vychází vstříc 
zejména seniorům a rodinám s dětmi. Tématu 
zahájení provozu MHD se budeme věnovat 
i v prosincovém vydání Novoměstska. -mah-

Zatímco se listopadové vydání Novoměstska 
tisklo, probíhaly v termínu 25. a 26. října volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky. Na Vysočině usilovalo o podporu voličů 
celkem 18 politických stran a politických hnutí. 
V Novém Městě a jeho místních částech se volilo 
v 15 volebních okrscích. Podrobný přehled vý-
sledků přineseme v prosincovém vydání. -mah- 

Jan Karník
Busta Jana Karníka (vlastním jménem MUDr. 
Josefa Svítila) byla na počátku října převezena z 
areálu novoměstské nemocnice a za přítomnosti 
tvůrce, akademického sochaře Jiřího Plieštika, 
nainstalována před jeho rodinným domem na 
Malé ulici.                                                                     -svj-

Nad lékárnou vzniknou výstavní sály 
Dům č.p. 119 na Vratislavově náměstí má no-
vého vlastníka. Stal se jím Dan Sokolíček, který 
zvítězil ve veřejném výběrovém řízení. V budově 
sídlí více než sto let lékárna, dlouhodobě je zde 
i knihkupectví. Nový majitel trvá na pokračování 
provozu lékárny a prodeje knih v přízemí tohoto 
domu, jež mají svou historickou tradici. „V prv-
ním patře a na půdě domu vzniknou po rekon-
strukci výstavní sály a prostor pro menší kulturní 
vystoupení,“ potvrdil Dan Sokolíček. Horní části 
historického domu se tak zpřístupní široké veřej-
nosti. Zastupitelstvo města schválilo záměr pro-
deje budovy lékárny na svém zasedání 29. dubna. 
Výběrové řízení "na určení pořadí" z řad zájemců 
o koupi se konalo 9. září. Prodej byl následně 
schválen zastupitelstvem 30. září. Zatímco od-
hadní cena se pohybovala mírně nad 5-ti milio-

ny korun, vyvolávací cena byla 7 milionů korun. 
Dům se nakonec prodal za více než 10 milionů 
korun. „Zastupitelé nám dali jasný úkol – nechce-
me lékárnu prodat za nízkou cenu a nechceme ji 
prodat spekulantům s nejasnými cíli. Otevřená 
a férová dražba přinesla dvojnásobek odhadní 
ceny. Budoucí vlastník je podle mne zároveň do-
statečnou zárukou rozumného a seriózního vyu-
žití této důležité budovy. Takže myslím, že jsme 
úkol splnili se ctí,“ uvedl starosta Michal Šmarda. 
Kromě budovy lékárny odsouhlasili novoměstští 
zastupitelé prodej kina a zahradnictví, které jsou 
také ve vlastnictví města. „V současné době pro-
věřujeme zájem o tyto budovy,“ dodal starosta.  
Získané peníze z prodeje domu na náměstí vy-
užije město na pokrytí investic a na další rozvoj. 
Majetek města tak bude nadále růst. -svj-, -mah-

(1) Dopravní terminál, (2) katolický hřbitov, (3) Bělisko, (4) Dukelská, (5) pod nemocnicí, (6) nemoc-
nice, (7) MEDIN, (8) Palackého náměstí, (9) BILLA, (10) centrum, (11) Masarykova, (12) Holubka, 
(13) Maršovská, (14) kulturní dům

Přehled zastávek MHD v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě si vás dovoluje pozvat na slavnostní znovuodhalení busty 
rodáka, lékaře, básníka, prozaika a překladatele Jana Karníka. Akce se uskuteční u příležitosti 55. výročí od jeho úmrtí, 

a to 6. listopadu v 15:30 před jeho rodinným domem na Malé ulici v Novém Městě na Moravě. 

K historii lékárny v č.p. 119 na Vratislavově náměstí
„První lékárnu si v domě č.p. 119 otevřel Aleš Seichert, který dům v roce 1904 koupil od Josefa Sa-
dílka. Do té doby byla lékárna v domě č.p.  122 (u Štursů). V roce 1905 byla budova ozdobena 
reliéfem “Salvator mundi” Jana Štursy. Aleš Seichert prodal dům v roce 1912 dalšímu lékárníkovi 
Felixi Růžičkovi. Lékárníci se i nadále měnili, lékárna tu bez přerušení vydržela dodnes.“  

Informace poskytl kronikář Mgr. Vít Křesadlo
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Revitalizace zeleně: Každý názor byl vyslyšen

Probíhaly práce podle plánů? Stihly se všech-
ny práce v termínu?  
Ano, celkový rozsah prací i všechny hlavní 
termíny byly dodrženy. Stejně jako u kaž-
dé podobné akce se i v  průběhu této obje-
vila řada dílčích problémů a dodatečných 
připomínek. Vše se nakonec podařilo vyře-
šit a akce byla v termínu řádně dokončena.
S jakými problémy jste se museli potýkat? 
Šlo především o dodatečné připomínky obča-
nů a o koordinaci umístění výsadeb v návaz-
nosti na ochranná pásma inženýrských sítí.
Podařilo se tyto problémy vyřešit?  
V některých případech ještě dojde k přesazení 
výsadeb. Tyto práce nemohly být realizová-
ny ve vegetačním období, k přesazení dojde 
až po opadu listů, v době vegetačního klidu.   
Co lidem nejvíce vadilo? 
Připomínek byla celá řada. Zejména se týkaly 
umístění nových výsadeb. Tato problemati-

ka vždy budí zájem veřejnosti, názorů je vždy 
řada, někdy i zcela protichůdných. Všechny 
jsme se ale snažili projednat a najít nejpři-
jatelnější řešení. Jako projektantka jsem se 
snažila v maximální míře připomínkám vy-
hovět. Musela jsem ale respektovat i stano-
vené parametry a logiku celkové koncepce.
Jak lidé reagovali na postupné práce? Změnil 
se například jejich pohled na revitalizaci? 
Vždy, když se v okolí bydliště lidí zahájí prá-
ce, vyvolává to reakce. Přestože jsme záměr 
opakovaně projednávali s veřejností v době 

zpracování projektu, objevovala se řada připo-
mínek v době, kdy již práce probíhaly. I pracov-
níci zhotovitele na podněty občanů v  průběhu 
prací pružně reagovali. Pokud to bylo možné, 
upravili postup prací podle jejich podnětů, a to 
po konzultaci s  autorkou projektu a zástupci 
města. Vzhledem k tomu, že akce byla podpo-
řená z Operačního programu Životního pro-
středí, nebylo již možné všechny připomínky 

a podněty akceptovat. Dotace je totiž vázaná 
na schválený projekt, výrazné změny by moh-
ly ohrozit přiznání dotace. Myslím ale, že se 
ve všech případech podařilo nalézt kompro-
misní řešení, které je přijatelné jak pro obča-
ny, tak i z hlediska podmínek dotačního titulu.  
Jak dlouho bude zeleň pod dohledem? 
Udržitelnost projektu je deset let. Akce může 
být po tuto dobu kontrolována ze strany po-
skytovatele dotace. Po tuto dobu nesmí být 
v řešeném území prováděné změny, které 
by ohrozily nově vysazenou a ošetřenou ze-
leň. Především zpočátku je nutné o novou 
a ošetřenou zeleň intenzivně pečovat, aby 
řádně vyrostla a zkrášlila městský prostor. 
Jaké lokality ve městě nejvíce prokoukly?  
Nejvíce zeleně přibylo na sídlištích. Probí-
haly ale i náročné práce na údržbě stávající 
vzrostlé zeleně, například v lokalitě v  oko-
lí Cihelského a Klečkovského rybníka. Tyto 
zásahy nejsou sice na první pohled viditel-
né, přispějí však ke zlepšení stavu a prodlou-
žení životnosti těchto hodnotných stromů.
Můžeme se na jaře těšit na rozkvetlé město?  
Zejména na sídlištích byla vysázena celá řada 
druhů keřů, které budou kvést postupně od jara 
do podzimu. Již v únoru budou nápadné květem 
vilíny, následovat budou například tavolníky, 
mochny, pustoryly, vajgélie. Přes léto pokvetou 
růže a levandule. Je ale nutné počítat s tím, že v 
plném květu se rostliny projeví  za 2-3 roky. -mah-

Projekt revitalizace zeleně je v našem městě u konce. Vysázeno bylo 15 846 kusů dřevin, z toho 180 stromů. Podle autorky projektu Ireny Dundychové je revi-
talizace dílem nejpřijatelnějších řešení.  Nejvíce zeleně přibylo na sídlištích. 

Zeptali jsme se zastupitelů: Jak hodnotíte revitalizaci zeleně v Novém Městě? 
Byly, podle Vašeho názoru, práce v tomto projektu udělány správně?

Zdeňka Marková (Sdružení nezávislých a SNK ED)

Zeleň v každém městě dotváří prostředí, ve kterém žijeme. Má být doplňkem architektury, zvyšuje kulturu života každého 
z nás. Proto si zaslouží pozornost a odborný zásah. Kácení vzrostlých stromů vždy bolí. Ale pokud jsou nemocné, ohrožují 
zdraví a majetky, není jiné cesty. Zásadní je, že v průběhu revitalizace byly staré stromy nahrazeny novou výsadbou. Květino-
vé záhony, kterých významně v rámci revitalizace přibylo, jsou dalším rozměrem. Zda byla výsadba konkrétních druhů květin 
a keřů zvolena dobře a v rozumné míře, ukáže čas. Zima, mráz a uvolňované fi nanční prostředky z rozpočtu města jsou pro 
životnost a údržbu květinových záhonů zásadní. Dnes jsme si pomohli dotací, údržba už půjde pouze z vlastních zdrojů.

Petr Hubáček (TOP 09)

Projekt revitalizace zeleně byl určitě dobrou akcí. V takovém rozsahu by ale jen z peněz města nebyl možný. Celý projekt měla 
na starost odbornice a já sám jsem měl pouze připomínku na kácení javorů u atletického stadionu, které jsou nyní nahrazeny 
novými stromy. Práce jsou jinak provedeny dobře a teprve čas ukáže případné problémy, protože celková revitalizace bude 
dosti náročná na údržbu.

Soňa Macháčková (ČSSD)

Projekt revitalizace zeleně v našem městě hodnotím kladně. Na samotném začátku, než vedení města vybralo fi rmu, která 
vypracovala projekt, probíhaly velké diskuze. Výsledkem byl projekt, který vypracovala dendroložka Irena Dundychová. Bě-
hem prací byly brány na zřetel připomínky občanů, které byly na místě projednávány a řešeny. Smyslem tohoto projektu bylo 
vylepšení zelených ploch v našem městě. To se, alespoň z mého pohledu, povedlo. Práce na tomto projektu byly provedeny 
profesionálně. Paní Dundychová dohlížela na jeho provedení. Brala na zřetel místní klimatické podmínky a vybrala vhodnou 
zeleň. Nově vysázené dřeviny a osázené plochy budou chloubou našeho města.

Různobarevné záhony, které pokvetou po celý Různobarevné záhony, které pokvetou po celý 
rok, se stanou ozdobou našeho města. rok, se stanou ozdobou našeho města. 
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Upozornění na 
granty a příspěvky 
na rok 2014
Rada města schválila podmínky vyhlášení pro-
gramu grantů a příspěvků města na rok 2014. 
Cílem programu je podpora činnosti nezisko-
vých organizací v oblasti kultury, sportu, tělový-
chovy, v oblasti využití volného času a v oblasti 
sociální. O podporu mohou žádat organizace 
se sídlem v Novém Městě nebo i organizace, 
které tu sice sídlo nemají, ale chtějí uskutečnit 
projekty pro občany Nového Města. Z tohoto 
programu byly vyloučeny příspěvkové organi-
zace zřizované státem, krajem a obcí. Žádosti o 
granty a příspěvky na rok 2014 budou přijímá-
ny na podatelně MěÚ na Vratislavově náměstí 
103 v Novém Městě do 14. 11. 2013 do 14:00. 
O výši fi nanční podpory bude rozhodovat rada 
města a zastupitelstvo města v prosinci letoš-
ního roku. Žadatelé budou o výši dotace ná-
sledně písemně vyrozuměni. Program podpory 
sportu, tělovýchovy, kultury a volného času v 
Novém Městě pro rok 2014 obsahuje zejména:
1) Příspěvky na činnost
Postup pro podání žádostí a rozdělování fi nan-
čních příspěvků je dán Pravidly pro poskytová-
ní a čerpání příspěvků na činnost na rok 2014. 
U velkých organizací v oblasti sportu a tělový-
chovy byla snížena rozhodná členská hranice z 
200 na 150 členů. Zde bude fi nanční příspěvek 
poskytnut v souladu s rozhodnutím rady města 
mimo rámec těchto pravidel. Žadatel si může 
podat pouze jednu žádost o fi nanční příspěvek. 
2) Granty
Na rok 2014 jsou vyhlášeny granty v oblasti kul-
tury, sportu a tělovýchovy a v oblasti sociální:
a)pro oblast kultury:

"Novoměstská kultura 2014"
"Novoměstská tradice"
b)pro oblast sportu a tělovýchovy:

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

"Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 
ohrožených společensky nežádoucími jevy"

"Podpora sociálních služeb poskytujících infor-
mace přispívající k řešení nepříznivé sociální 
situace"

"Podpora péče o zdravotně postižené a dočasně 
handicapované občany"

"Podpora sociálně aktivizačních služeb se za-
měřením na osoby ohrožené sociálním vylou-
čením"
Postup pro podání žádostí a rozdělování gran-
tů je dán Obecnými a specifi ckými pravidly 
pro poskytování grantů na rok 2014. Upo-
zorňujeme, že žadatel musí doložit svůj podíl 
spoluúčasti na projektu v minimální výši 40% 
nákladů. Formuláře žádostí pro příspěvky 
a granty jsou k dispozici na podatelně MěÚ v 
Novém Městě nebo si je žadatelé mohou stáh-
nout z webových stránek města (www.nmnm.
cz). Bližší informace se zájemci dozvědí na 
telefonním čísle 566 598 421.   -řád-,-mah-

Čeká nás rok velkých investic
Příští rok bude v našem městě ve znamení 
velkých investic. Bude se stavět i opravovat. 
Stěžejní akcí je zahájení stavby bazénu, který 
vyroste na Hornické ulici. Práce na roky od-
kládaném projektu začnou v polovině příštího 
roku. Dokončeny mají být v roce 2015. Spor-
tovní vyžití podpoří i další významná inves-
tice, kterou je vybudování terénních stezek 
pro horská kola. V lese Ochoza vznikne cca 
dvacet kilometrů přírodních stezek. Několik 
milionů si vyžádá také přestavba Mateřské 
školky Drobného. „Vzniknou tři třídy s více než 
70 místy, otevřít chceme od září 2014. Tuto 
zprávu jistě ocení mladé rodiny. Pro všechny 
děti od tří let město zajistí místa ve školkách“ 
říká starosta Nového Města Michal Šmarda. 
Zatímco stavbu bazénu bude město hradit ze 
své kapsy, na tratě a školku půjde většina pe-

něz z evropské dotace. Ve spolupráci města 
a SVK Žďársko dále proběhne rekonstrukce 
horní části Komenského náměstí. „Dojde 
k opravám chodníků, rekonstrukci vodovodu 
a kanalizace, vybudování nového parkovacího 
stání, úpravě veřejné zeleně. Do pořádku bude 
dáno také veřejné osvětlení,“ popisuje staros-
ta. Prokouknout by měl také vstup do evange-
lického kostela, kde bude vybudován dlouho 
požadovaný bezbariérový přístup. Město bude 
nadále pokračovat v rekonstrukcích svých 
školských zařízení, mimo jiné i s dotacemi na 
zateplování. V rozpočtu se počítá také s úpra-
vami přechodů pro chodce či silnice od Enpeky 
po ulici Nad Městem. Proměna čeká také Luční 
ulici. Na několika místech ve městě proběhne 
oprava kanalizace - opravy se připravují na uli-
cích Německého, Zahradní či Tyršově.  -mah-

Dokončují se další stavební akce ve městě  
Investiční akce v našem městě zdárně pokra-
čují. U Kazmírova rybníka vzniká nová lávka 
přes říčku Bobrůvku. Po dokončení staveb-
ních prací budou následovat terénní úpravy. 
Při hledání stavební fi rmy využilo město e-

-aukci. Vysoutěžená cena je 1,2 milionu ko-
run. Lávka propojí oba břehy říčky a usnadní 
chodcům cestu. Využívat ji budou také klienti 
nedalekého Domu s pečovatelskou službou a 
lidé z blízkého okolí, pro které se nově upra-
vený Kazmírův rybník stal vítanou odpočin-
kovou lokalitou. Ve zmíněném Domě s pečo-
vatelskou službou byla v září zahájena další 
velká stavební akce - vybudování lůžkového 
lanového výtahu. Výtahová šachta pro osazení 

výtahu se staví v boční části budovy, směrem 
k ulici Německého. V těchto dnech je posta-
vena zhruba polovina šachty. Konec stavby je 
naplánován na polovinu prosince.  Lůžkový 
výtah bude sloužit všem obyvatelům Domu 
a zajistí jim maximální komfort. Poslední vel-
kou akcí letošního podzimu je rekonstrukce 
Tyršovy ulice. Proměnou prochází její část 
před kulturním domem, kde vznikne 13 par-
kovacích míst, přibyla tu autobusová zastávka. 
Nové je také veřejné osvětlení, upraveny byly 
chodníky. Na přelomu září a října bylo rovněž 
dokončeno zateplení školní jídelny ZŠ Lean-
dra Čecha. Město tím pokračovalo v rekon-
strukci svých školských zařízení.  -svj-,-mah-

Město poplatky za odpad nezdraží. 
Postihne však neplatiče 
Město pozměnilo vyhlášku týkající se poplat-
ku za odvoz komunálního odpadu. Její nové 
znění umožňuje městu sankcionovat neplati-
če. Nově si tak připlatí ti, kteří včas nezaplatí 
poplatek či jeho část, a to po první upomínce. 

„Zaplatí dvojnásobek částky za odvoz odpadu, 
tzn. 960 korun,“ říká novoměstský starosta 
Michal Šmarda. Částka za odvoz odpadu činí 
v našem městě 480 Kč za osobu na rok a 500 
Kč za rekreační objekt. Stejná výše by měla 

platit i v příštím roce. Novoměšťáci tak budou 
nadále platit jednu z nejnižších částek za od-
voz komunálního odpadu. Stále se však najdou 
tací, kteří za odpad neplatí. „V současné době 
dluží za odvoz odpadu 1470 osob,“ doplňuje 
starosta. Kdo ještě letos neuhradil poplatek, 
má šanci do konce tohoto roku. Jde to buď jed-
norázově, nebo ve dvanácti splátkách. Popla-
tek za rekreační objekt je splatný jednorázově 
nejpozději do 30. 6. daného roku.  -mah-,-svj-

Novoměstský vlak byl pokřtěn. Křest se 
konal 27. září na vlakovém nádraží v  Nové 
Městě, a to za účasti hejtmana Kraje Vyso-
čina Jiřího Běhounka. Slavnostní předání 
vlaku RegioSpider si nenechaly ujít desítky 
lidí. Vlaková souprava je polepena motivy 

z  Novoměstska a modrobílým logotypem 
biatlonového mistrovství, které se dosta-
lo do povědomí lidí. Vlak bude naše město 
propagovat na tratích Kraje Vysočina. Slav-
nostní ráz předání podtrhly svým vystou-
pením mažoretky i žáci ZUŠ.   -svj-,-mah- 
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Při třídění bioodpadů můžete využít kompostér 

Prvotním způsobem, jak můžeme likvidovat 
bioodpad rostlinného původu, je domovní 
kompostování. Město Nové Město na Moravě 

bude v případě zájmu občanů a úspěšnosti v 
rámci grantového programu Fondu Vysočina 
pořizovat v průběhu roku 2014 další kompo-
stéry na bioodpad rostlinného původu z do-
mácností a ze zahrádek. Na základě nájemní 
smlouvy získá občan kompostér do ročního 
nájmu za nájemné cca 300 Kč. Po roce bude 
kompostér na základě darovací smlouvy bez-
úplatně darován do majetku nájemce. V pří-
padě zájmu o pronájem kompostéru předejte 
svůj požadavek nejpozději do 20. 11. 2013 
na odbor investic a správy majetku. Kon-
takt: Marcela Kratochvílová, tel. 566 598 358, 
e-mail:marcela.kratochvilova@meu.nmnm.cz.
V současné době je na zahradách u rodinných 

domů nebo v zahrádkářských koloniích na úze-
mí města a místních částí umístěno 410 kom-
postérů, které byly pořízeny za fi nanční spoluú-
časti Fondu Vysočina, občanů a rozpočtu města. 
Další možností likvidace odpadů rostlinného 
původu je jejich odkládání do nádob na BIO. Po 
vašem vytřídění je odpad předán k dalšímu zpra-
cování do bioplynové stanice a na kompostárnu. 
Na území města byly ve druhé polovině roku 
2011 rozmístěny popelnice (o objemu 240 l), 
kontejnery (o objemu 770 l), vaničkové kontej-
nery a velkoobjemové kontejnery na bioodpad. 
Větší množství bioodpadů je ale nutné odkládat 
na sběrném dvoře a NE vedle těchto nádob! 

Marcela Kratochvílová, odbor ISM

Sbíráme tonery
Město Nové Město na Moravě se zapojilo do 
programu sběru použitých cartridgí a tonerů. 
V budově městského úřadu, na "poliklinice" 
č.p. 12 a na sběrném dvoře jsou umístěny papí-
rové sběrné boxy, do kterých můžete bezplatně 
odkládat použité náplně a tonery do tiskáren. 
Ve většině případů jsou tonery odkládány do 
nádob na zbytkový komunální odpad (popelni-
ce a kontejnery) a končí na skládce.  Zbytečně 
se tím zatěžuje životní prostředí. Prosíme ob-
čany, aby mysleli ekologicky a zapojili se do 
tohoto programu. Na výrobu tonerové kazety 
se spotřebuje přibližně 3,5 l ropy. Recyklací 
náplní a tonerů šetříme životní prostředí. Dě-
kujeme.     Marcela Kratochvílová, odbor ISM

Spotřebitelský ombudsman 
Živnostenský úřad MěÚ Nové Město na Moravě 
informuje občany o možnosti využití systému tzv. 

„spotřebitelského ombudsmana“. Jedná se o sys-
tém, který za pomoci kontaktních míst, umístě-
ných na všech živnostenských úřadech (v přípa-
dě MěÚ Nové Město na Moravě, oddělení právní 
a živnostenského úřadu, přízemí radnice, tel.  
566 598 322-324), umožňuje efektivně, rychle a 
bezplatně se domoci spotřebitelských práv. Pod-
statou spotřebitelského ombudsmana je možnost 
občana  bezplatně se obrátit na jakýkoliv živnos-
tenský úřad, kde s ním bude vyplněn jednoduchý 
vstupní formulář o konkrétním případu, a na 
základě tohoto formuláře bude dále spotřebiteli 
bezplatně radit (případně jej zastupovat) nej-

bližší nevládní organizace. Uvedený systém spo-
třebitelského ombudsmana, realizovaný Minis-
terstvem průmyslu a obchodu  prostřednictvím 
živnostenských úřadů, by měl pomoci zejména 
v boji proti nekalým obchodním praktikám, 
respektive by měl být určitou záchrannou sítí, jež 
spotřebiteli umožní efektivní a bezplatnou ochra-
nu jeho práv porušených nepoctivými obchodní-
ky, například v průběhu tzv. předváděcích akcí. 
Více informací vč. kontaktů na spotřebitelské 
organizace, vzorů řešení spotřebitelských spo-
rů naleznete na http://www.mpo.cz/cz/ochra-
na-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman/

Mgr. Zuzana Koudelová, vedoucí oddělení 
právního a živnostenského odboru MěÚ 

Podmínky prodeje kvasného lihu, lihu a lihovin se změní
Dne 17. října 2013 nabývá účinnosti novela 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání, ve znění pozdějších předpisů (živnos-
tenský zákon), vydaná ve Sbírce zákonů pod 
č. 309/2013 Sb. Tato novela mimo jiné nově 
reguluje prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin tím, že mění přílohu č. 3 živnos-
tenského zákona, a to následujícím způsobem: 
V příloze č. 3 koncesované živnosti „Výroba a 
úprava kvasného lihu, konzumního lihu, li-
hovin a ostatních alkoholických nápojů (s 
výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín,  
a medoviny a ovocných destilátů získaných 
pěstitelským pálením)“ se na konci prvního 

sloupce doplňují slova „a prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin.“ Držiteli pří-
slušné koncese (v částečném rozsahu) musí 
být nově všichni podnikatelé, kteří se zabýva-
jí distribucí kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak 
podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům 
(tzn. prodejny, ve kterých jsou lihoviny prodá-
vány - smíšené zboží, prodejny potravin, spe-
cializované prodejny nápojů apod.). Kromě 
prodeje lihovin v  obchodě se novela vztahuje 
i na podnikatele provozující hostinskou čin-
nost v restauračních zařízeních, občerstveních, 
bufetech (kde  se lihoviny podávají), případně 

i v dopravních prostředcích (podle § 44 živnos-
tenského zákona). K získání koncese v částeč-
ném rozsahu předmětu podnikání, tj. pouze 
pro „prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin“, není třeba splnit žádné kvalifi kač-
ní předpoklady. Podnikatel pouze na obecním 
živnostenském úřadě podá žádost o koncesi, 
a to v termínu stanoveném tímto zákonem, do 
6 měsíců ode dne účinnosti novely, tj. nejpoz-
ději do 17. 4. 2014. Přijetí žádosti o koncesi 
nepodléhá správnímu poplatku. Více infor-
mací na webu města nebo úřední desce MěÚ.

Bronislava Doležalová,  
právní a živnostenský odbor

Město je na zimu připraveno 
Město schválilo operační plán zimní údržby 
pro období roku 2013-2014 (viz. https://rad-
nice.nmnm.cz/narizeni-mesta), dle kterého je 
prováděna zimní údržba místních a účelových 
komunikací v majetku města na území města a 
jeho místních částí. Zimní údržba by opět měla 
probíhat kombinovaným způsobem s  tím, že 
nejdůležitější komunikace budou soleny, ostat-
ní komunikace budou udržovány inertním posy-
pem (včetně chodníků). Vzhledem k  připomín-

kám z řad veřejnosti však bude v centru města 
na údržbu chodníků používán písek. Přestože 
vzrostl počet udržovaných úseků, například 
o nové plochy u dopravního terminálu, zastáv-
ky MHD, chodník k  zastávce nad nemocnicí 
apod., město věří, že je dobře připraveno na 
zimní údržbu komunikací, které jsou v majet-
ku města s  tím, že o komunikace, které město 
nemá ve svém majetku, se musí starat vlastníci 
příslušných komunikací.   Mgr. Petr Hanych

Setkání padesátníků 2013Setkání padesátníků 2013
Dne 9. listopadu 2013Dne 9. listopadu 2013

KD Nové Město na MoravěKD Nové Město na Moravě

Bližší informace na tel.:Bližší informace na tel.:
566 598 425566 598 425
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Byl u mě exekutor
Exekuce je nucená realizace pravomocného 
rozhodnutí soudu nebo jiného exekučního ti-
tulu. Dochází k ní tehdy, pokud jste dobrovolně 
neplnili své povinnosti vůči věřiteli. Exekuce 
musí být nařízena soudem nebo exekučním 
příkazem. Podle exekučního řádu má soud-
ní exekutor kompetence, aby co nejrychleji a 
nejefektivněji vymohl pohledávku. Je to: zaba-
vení a prodej nemovitého majetku, zabavení 
a prodej movitého majetku, exekuční srážky 
z  příjmu (mzda, důchod) a obestavení účtu 

dlužníka. Mezi lidmi se traduje obrovský mýtus,  
že exekutor může provést pouze jednu ze čtyř 
možností podle svého uvážení. Bohužel nikoliv. 
Exekutor může využít všechny čtyři zákonné 
možnosti proto, aby co nejrychleji pohledávku 
vymohl. Pokud nastane situace, že vám zaklepe 
exekutorský vykonavatel u dveří, nebraňte mu 
v  jeho návštěvě a rozhodně jej jakkoli nenapa-
dejte - to proto, aby se z obyčejného dluhového 
problému nestal ještě trestně právní problém. 
Vykonavatel se totiž může do vašeho obydlí 

dostat i bez vaší přítomnosti. Další mýtus, kte-
rý mezi lidmi koluje, je názor, že tzv. „olepené 
věci“ můžete volně používat. Označené mo-
vité věci jsou již majetkem exekutora, a proto 
s nimi  můžete nakládat pouze s jeho souhla-
sem. Označené věci nesmíte přemísťovat, ničit, 
prodat, darovat, převádět je a v neposlední řadě 
také strhávat nalepené štítky. Pokud je již exe-
kuce nařízena, nezbývá nic jiného, než se s exe-
kutorem dohodnout na splátkovém kalendáři 
nebo jednorázově dlužnou částku uhradit.  -ska-

Město vyhlašuje záměr prodeje bytové jednotky

Nezabavitelná minima aneb kolik vám musí zůstat
Od 1. 1. 2013 došlo k  zásadní změně v otázce 
nezabavitelného minima. Oproti loňskému 
roku se nezabavitelné minimum pro jednotlivce 
zvyšuje na 6  064 Kč. Tato částka se uplatňuje  
při exekučních srážkách. Na každou další vy-
živovanou osobu se připočítává 1 516 Kč. Mezi 
vyživované osoby spadá i manžel či manželka. 
Nezabavitelné minimum se odečítá z čisté mzdy. 
Uveďme si to na příkladu. Pan Dlužný má čis-
tý příjem 15 000 Kč. Má manželku a jedno dítě. 
Byl mu nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) za 
dlužné výživné. Dlužné výživné je ve výši 60 000 

Kč. Takováto situace by v praxi vypadala asi tak-
to. Exekutor si musí vypočítat, že nezabavitelné 
minimum této rodiny je 9  096 Kč (6  064 Kč + 
2 x 1 516 Kč). Rozdíl tedy činí 5  904 Kč. Ten-
to rozdíl může být panu Dlužnému exekučně 
stržen z  jeho platu. Jiný příklad může být třeba 
tento. Paní Zadlužená má příjem ze starobního 
důchodu, který činí 7  350 Kč. Její dluh, který 
vzniknul při nákupu hrnců na předváděcí akci 
a který je nyní exekučně vymáhán, činí 45 000 Kč. 
Paní Zadlužená má také manžela, jehož příjem 
z důchodu činí 9 230 Kč. V praxi by tato situace 

vypadala takto: Nezabavitelné minimum rodiny 
činí 7 580 Kč.  Znamená to tedy, že zde nemůže 
být provedena exekuční srážka z důchodu paní 
Zadlužené. Pro účely exekuce může být ale exe-
kučně strháváno z  příjmu jejího manžela. Exe-
kučně bude panu Zadluženému strháváno 1 650 
Kč. V  případě, že by dlužník neměl dostatečný 
příjem a nezabavitelné minimum bylo vyšší než 
jeho příjem, nesmí exekutor nic strhnout. Potom 
ovšem použije další možnosti k výkonu exekuce.  
V dalším čísle se budeme věnovat tzv. oddlužení.

-ska-

1. Nemovitost  nabízená  k prodeji  
bytová jednotka č. 970/10 vč. všech součástí a 
příslušenství, umístěná v  domě č.p. 970 v  k.ú. 
Nové Město na Moravě (ul. Hornická) o výmě-
ře 87,97 m² spolu se spoluvlastnickým podílem 
ve výši 422/10000 na společných částech domu 
č.p. 970 a na pozemku p.č. 387 o výměře 474 m²  
v k.ú. Nové Město na Moravě za minimální kupní 
cenu ve výši  540 000 Kč.
2. Seznámení s prodávanými nemovitostmi 
Zájemci o koupi nabízené nemovitosti - bytové 
jednotky uvedené výše - se mohou s  nabízenou 
nemovitostí seznámit (prohlídka bytové jednot-
ky) v následně uvedených termínech:
1/     6. 11. 2013 - 15.00 - 15.30 hod.
2/  20. 11. 2013 -  15.00 - 15.30 hod.

na místě samém (kontaktní osoba: p. Mička, tel.: 
777 163 399, realitní kancelář Pamex  s.r.o.)
3. Forma a termín prodeje
Prodej nabízených nemovitostí bude proveden 
veřejným výběrovým řízením „na určení pořadí“ 
z  řad zájemců o koupi. Veřejné výběrové řízení 

„na určení pořadí“ (dále jen výběrové řízení) se 
bude konat v  zasedací místnosti v   č.p.  97 (bý-
valé IC), Vratislavovo náměstí, Nové Město na 
Moravě dne 27. 11. 2013 v 15.45 hod. Podmínky 
záměru prodeje nemovitosti budou zveřejněny 
na úřední desce Městského úřadu Nové Město na 
Moravě po dobu min. 15 dnů a na internetových 
stránkách města.
4. Ostatní informace
Kupní cena bude, na základě kupní smlouvy 

příslušné nemovitosti, kupujícím uhrazena bez-
hotovostním převodem na účet prodávajícího ve 
lhůtě do 90-ti dnů ode dne podpisu kupní smlou-
vy. Daň z převodu nemovitostí, pokud bude 
plátcem město, bude následně kupujícímu ze 
strany města přefakturována. Schválení prodeje 
vítěznému zájemci podléhá dle příslušných usta-
novení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, rozhodnutí Zastupitelstva města Nového 
Města na Moravě.  
Doplňující informace budou podány v  rea-
litní kanceláři Pamex, s.r.o., pan Mička, tel.: 
777 163 399, příp. na MěÚ Nové Město na Mo-
ravě, odboru investic a správy majetku města 
Nového Města na Moravě tel. 566 598 355 (Ing. 
T. Vinklerová).                                                           -red-

Úřední deska je nyní přehlednější
Na základě oprávněných připomínek došlo k roz-
šíření dosavadní úřední desky  MěÚ o nové plochy, 
umístěné ve veřejně přístupném dvoře u č.p. 97 
na Vratislavově náměstí (bývalé Informační cen-
trum před radnicí). Toto rozšíření plochy úřední 
desky umožní standardní zveřejňování dokumen-
tů ve větším formátu (A4), než bylo dosud, čímž 
dojde i ke značnému zpřehlednění úřední desky.

Rozhlas nově
Město má nový bezdrátový rozhlas. Poprvé jsme 
také mohli slyšet novou novoměstskou znělku. 
Jejím autorem je Josef Šerdzik, který se s vlastní 
skladbou zapojil do soutěže vyhlášené radnicí. 
A zvítězil. Znělka nyní doprovází zprávy  z radni-
ce, ze světa kultury i sportu. Pravidelná hlášení 
můžete slyšet v pondělí, ve středu a v pátek. Na 
základě výsledků ankety rada města schválila 
nový čas hlášení, a to v 15:45 hod.              -svj- Mgr. Petr Hanych, tajemník
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Nové chodníky umožní bezpečnější pohyb lidí

Miss Brambora

Olešná, místní část Nového Města na Moravě, 
vsadila letos především na bezpečnost. Nové 
chodníky, které zde jsou zbudovány, zaručují 
nejen místním, ale také návštěvníkům vět-
ší odstup od vozidel na silnici. Olešná byla 
po nějakou dobu bez osadního výboru, což 
se projevilo také na akcích, které za ten čas 

mohly být zrealizovány. „V roce 2010 zahájil 
znovu po několika letech činnost osadní výbor 
v Olešné. Nebylo a ani není jednoduché vybrat 
k realizaci akce dle jejich důležitosti. Každý 
občan má jiné priority. Nelze ale vyhovět všem, 
proto konečné rozhodnutí spočívá z větší části 
na Městském úřadě Nové Město na Moravě 
a částečně na osadním výboru,“ vysvětluje 
předsedkyně OV v  Olešné Ladislava Kachlí-
ková. Osadní výbor se nakonec ve spolupráci 
s  MěÚ rozhodl pro bezpečnost chodců, která 
by měla být vždy na prvním místě. „Bezpeč-
nost chodců podél silnice I/19 je dlouho dis-
kutovaným problémem. Osadní výbor se tedy 
pokusí prosadit výstavbu chodníku v naší obci. 
Původní představa byla od Tesařových podél 
farské zdi, od autobusové zastávky přes poze-

mek Lustigových a dále od Jednoty na konec 
obce. S realizací však souvisí množství problé-
mů. Projekt byl vypracován tak, aby odpovídal 
požadavkům na dotace Evropské unie,“ říká  
Ladislava Kachlíková. Zároveň dodává: „Po 
dvou letech práce a úprav byla naší obci přizná-
na dotace pouze na část, a to v nejnebezpečněj-
ším úseku.“ Zbytek potřebných fi nancí musela 
Olešná uvolnit ze svého rozpočtu. Náklady na 
celou stavbu se vyšplhaly na 400  tis. Kč. Kro-
mě peněz byl ve hře také lidský faktor v podobě 
pomoci a ochoty některých místních obyvatel. 

„Poděkování za možnost výstavby chodníku pa-
tří především panu K. Kulíškovi, který spolu-
pracoval na přípravě projektové dokumentace, 
a rodině Lustigových za odprodej části zahra-
dy,“ nechává se slyšet L. Kachlíková.   -hzk-

Návštěva z USA v Petrovicích
„25. září mě požádala průvodkyně z Prahy o pro-
hlídku obce Petrovice s odůvodněním, že ji oslo-
vila klientka z USA. Ta si přála zprostředkovat 
cestu do naší obce, aby našla dům, kde se v roce 
1852 narodil její pradědeček, František Šír, kte-
rý v roce 1872 odcestoval za prací do Spojených 
států. Šír bydlel v domě č.p. 16. Tyto informace 
nás dovedly do místního mlýna. Návštěva byla 
dohodnuta na 30. září. Do zmíněného data ne-
zbývalo mnoho času, ale za pomoci kronikáře 
a pamětníků z obce se nám podařilo připravit 
program i s prohlídkou mlýna. V dohodnutý den 
dopoledne nás navštívila Susan Craig s man-
želem Tomem z Wenatchee ve Washingtonu.
Přijetí vzácné návštěvy se uskutečnilo na ná-
vsi u kaple. Na první pohled bylo vidět, že 
jsou z návštěvy nadšeni. Paní Susan se svě-
řila, že se po delším čekání konečně může 
vydat po stopách svých předků. Po krátkém 

uvítání byli pozváni na prohlídku obce a míst-
ního mlýna. Průvodcem jim byl předseda 
osadního výboru Vlastimil Lukeš, kronikář 
obce Josef Musil, pamětník obce František 
Mužátko a spolumajitel mlýna Pavel Gregor.
Po prohlídce kaple a kulturního domu jsme spo-
lečně zamířili k mlýnu. Paní Susan s manželem 
si nadšeně prohlédli vnější i vnitřní části mlýna 
a jako vzpomínku si odvezli kousek zdiva a ně-
kolik fotografi í. Po prohlídce (mlýna) přijali po-
zvání k Josefu Musilovi, aby mohli nahlédnout 
do kronik a záznamů, ze kterých se dozvěděli 
informace o rodině Šírů. Debata nad kronikami 
trvala do odpoledních hodin. Na závěr jim byla 
předána kronika obce Petrovice, která vyšla 
u příležitosti 110. výročí založení SDH Petrovice.
Paní Susan nešetřila slovy chvály a my byli rádi, 
že se o Petrovicích bude mluvit i za velkou lou-
ží.“   Vlastimil Lukeš, předseda osadního výboru   

Zajímalo by vás, jak vypadá miss Brambora? 
V Jiříkovicích už to vědí. Právě tady totiž volba 
nejkrásnějšího zemského jablíčka (jak se bram-
borám říká na Horácku) proběhla. „Miss Bram-
bora musí mít ten nejzajímavější tvar. Měli jsme 
hodně srdíček, ale nakonec vyhrála ta, o níž její 
majitel tvrdil, že je to sedmička. Každý v ní ale 
viděl něco jiného,“ říká s úsměvem předsedkyně 
osadního výboru v  Jiříkovicích Ilona Komínko-
vá. Volbě nejkrásnější brambory předcházela 
drakiáda, která se díky větrnému počasí doko-
nale vydařila. Draků přihlášených do soutěže 
bylo hodně, ale pouze dva se mohli pochlubit 
tím, že je jejich majitelé také vlastnoručně vyro-
bili. Jeden z těch „domácích“ vyhrál také cenu 
v soutěži o nejmenšího draka. „Měl v průměru 
pouhých patnáct centimetrů a dokonce i lé-
tal,“ upřesňuje Ilona Komínková. Dodává: „V 
tom větru létalo snad všechno. Spousta draků 
se taky zamotala a rodiče je rozmotávali ještě 
dlouho po ukončení drakiády.“ Z  louky, na níž 
se drakiáda konala, se pak děti i dospělí pře-
stěhovali do kulturního domu, kde proběhla 
druhá část soutěžního odpoledne. Děti zápolily 
o největšího bramborového hada nebo soutě-
žily v  jízdě s  korbičkou plnou brambor. „Měli 
jsme spoustu soutěží, snad nejvíce nás potrá-
pila chůze s  bramborou na hlavě. Nebyli jsme 
ji schopni ukončit, dětem držely brambory na 
hlavách jako přilepené,“ přiznává předsedky-
ně osadního výboru. „Zasoutěžili si ale také  
i dospělí. Ženy se například utkaly ve škrábání 
brambor, muži v bramborovém kriketu.“  -hzk-Hasiči a zemědělská technika

Poslední zářijový víkend byl v  Maršovicích 

ve znamení výstavy zemědělské techniky, da-
lekých vyhlídek po krajině, hasičské soutěže 
a dobré zábavy, jídla a pití. „Je tu kompletní 
průřez sortimentem zemědělských a staveb-
ních strojů, jejichž prodejem se naše fi rma 
zabývá,“ říká o výstavě spolumajitel společ-
nosti Moreau Agri Vysočina Milan Hájek. 
Tato fi rma ve spolupráci s  místním sborem 
dobrovolných hasičů odvedla pěkný kus prá-
ce a nabídla nejen místním, ale i přespolním 

zajímavé dny plné zábavy i poučení. Maršo-
vičtí hasiči se mimo jiné pochlubili vyhranými 
trofejemi, návštěvníci si mohli prohlédnout 
téměř devět desítek zlatě se blyštících pohá-
rů. Moreau Agri Vysočina otevřela své dveře 
těm, kdo se chtěli zblízka seznámit s činností 
fi rmy. A nejen to. Návštěvníky čekalo také pře-
kvapení v podobě předváděcí jízdy, která byla 
doslova a do písmene jízdou zručnosti.   -hzk- 
Celé znění článku najdte na www.noviny.nmnm.cz

6. října 2013 uspořádal Český svaz žen po-
sezení pro seniory v slavnostním prostředí 
kulturního domu. Historii Mezinárodního 
dne seniorů připomněla předsedkyně ČSŽ 
Jitka Bradáčová. Bylo to  příjemně prožité 
odpoledne s kulturním programem dětí, ve-

selou tombolou a chutným občerstvením. 
Hudební skupina z Jihlavy hrála a zpívala 
písně našeho mládí, které jsme si mohli za-
notovat společně. Srdečně děkujeme obě-
tavým pořadatelkám za krásný zážitek! Za 
vděčné seniory z Pohledce Draha Pustinová

V Pohledci slavili Den seniorů
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Máme mistra! Petr Vitner se stal 
českým šampionem na slavné trati

Závody v přespolním běhu
Atletický oddíl TJ uspořádal dva zdařilé závody 
v přespolním běhu. Na šedesát běžců všech věko-
vých kategorií poměřilo své síly v areálu Koupa-
liště, kde se konal Podzimní přespolní běh, který 
je memoriálem Jiřího Bláhy. Největším lákadlem 
byl mužský závod na 6 km a v jeho rámci souboj 
Petra Vitnera a Lukáše Kourka. Oba borci se na 
trati nešetřili a o vítězi se rozhodovalo až v závě-
ru. V čase 19:06 zvítězil Vitner, na kterého Kou-
rek ztratil pouhé 2 vteřiny. Závod žen nebyl tak 

vyrovnaný. Lucie Maršánová ukázala záda svým 
soupeřkám už na startu, ve fi niši ji hřál náskok 
téměř minuty a půl. Druhým během byl 3. roč-
ník memoriálu Cyrila Musila, který se konal na 
Studnicích. Také tady nenašel Vitner protivníka, 
byť měl situaci ulehčenou. Kourek se účastnil zá-
vodu okolo Brněnské přehrady.  Na jihu Moravy 
skončil na 2. místě a získal cenný skalp Jiřího Ho-
moláče. Přehled výsledků obou běhů najdete na 
webových stránkách Novoměstska.  -hub-, -mah-

Faraónské schody

Fantastický úspěch si přispal novoměstský bě-
žec Petr Vitner. V nejstarším silničním závodě 
v Evropě, na trati Běchovice – Praha získal titul 
mistra ČR. Ve výborném čase 30:02 skončil na 
3. místě. Porazit jej dokázali pouze zahraniční 
závodníci. Českým běžcům ukázal náš středo-

traťař záda a vybojoval cenné vítězství. K tomu 
mu pomohl rychlý fi niš, který je Vitnerovou 
silnou zbraní. „Vítězství na Běchovicích řadím 
hned za svůj osobák 3:42 na patnáctistovce. Jir-
ka Homoláč (skončil za Vitnerem – pozn. aut.) 
mi kolem šestého kilometru utekl asi na 20 me-
trů, v tu chvíli jsem měl krizi, ale v Hrdlořezáku 
jsem ho dotáhl,“ popisuje Vitner. A jak sám říká, 
vítězství se nerodilo lehce. Byl to boj. „ Ke konci 
jsme si několikrát nastoupili a já využil zrychlení, 
které mám z patnáctistovky,“ dodává třiadvace-
tiletý atlet. 5. místem ho doplnil Lukáš Kourek. 
Novoměstský atletický oddíl se dále blýsknul 
v kategorii veteránů. V kategorii 35-39 let se stal 
mistrem ČR Jiří Brychta. Fantastický úspěch 
a výborná reprezentace našeho města!   -mah-

Zlatý rok a motivace do dalších let

Na konci září se ve Žďáře nad Sázavou konal 8. 
ročník soutěže Faraónský běh, kterou pořádal 
místní SDH. V soutěži šlo o nejrychlejší výběh po 
schodech vedoucích k Zelené hoře. SDH Nové 
Město na Moravě reprezentovali tito účastníci:

Kategorie mladší
2. a 3. třída 

1. místo Lukáš Štempl
2. místo Darina Nováková
4. místo Jan Kovařík

4. a 5. třída 
1. místo Tadeáš Dobrovolný
3. místo Patrik Trommelen
6. místo David Stejskal

Kategorie starší 
2. místo Jiří Kovařík

Kategorie dorost 
2. místo Roman Lhoták
5. místo Ondřej Michut

Kategorie muži 
2. místo Jakub Slezák
4. místo Jakub Stařík
Za zmínku stojí čas letošního vítěze ze SDH 
Hamry - 15,81 vteřin. Touto cestou děkuji za 
vzornou reprezentaci Nového Města a SDH 
Nové Město na Moravě.           Jaroslav Štejdíř

Diváci se dočkají 
nové tribuny
Od příštího roku budou moci sledovat divá-
ci dění na atletickém stadionu z nové tribuny. 
V první fázi jsou odstraňovány staré stupně, 
které sloužily více než 40 let (viz foto). Nové, 
osazené lavičkami, by se v budoucnu mohly 
dočkat i zastřešení. „Zakrytí by stálo 1,5 mi-
lionu korun. My jsme schopni zajistit jen 100 
tisíc, jednáme proto o fi nancování s městem,“ 
uvedl za TJ Nové Město Petr Hubáček. Zatře-
šený prostor by měl velikost 35 x 6 metrů. -svj-

Jiří Žák na Dolomitenmannu
V rakouských Dolomitech se uskutečnil 26. roč-
ník extrémního závodu Dolo-
mitenmann. Letos se jej zúčast-
nilo 121 týmů. Novoměstský 
závodník Jiří Žák byl členem 
Techniky Brno Extreme. Jeho 
dalšími členy byli italský pa-
raglidista Johanes Fulterer, 
kajakář Pavel Srbecký a biker 
Václav Šafránek. Čtveřice ob-
hajovala loňské 5. místo. „Na 
start jsme nastupovali s cílem 
být večer na pódiu,“ líčí Jiří 
Žák, který rozbíhal závod. Běžci vystartovali z 
náměstí v Lienzu v nadmořské výšce 670 m. Po-

prat se museli nejen s 12-ti kilometrovou tratí, ale 
také s pekelným převýšením. 
Štafetu předávali na vrcholu 
Kuhbodentorl  ve výšce 2441m. 
V závodu následně pokračo-
vali paraglidisté, poté kajakáři 
a fi nišovali bikeři. Cíl závodu 
byl tam, kde štafeta začína-
la - na náměstí v Lienzu. Jako 
čtvrtá dokončila závod mezi 
amatéry štafeta týmu Tech-
niky Brno Extreme, která tak 
dostála svých plánů. „Vylepšili 

jsme o jednu příčku loňské umístění, takže jsme 
byli velmi spokojeni,“ dodává Žák.  -zak-, -mah-

Letošní sezona potkala Jiřího Žáka ve výborné 
formě. Vedle úspěšného vystoupení v závodu 
Dolomitenmann si připsal další úspěchy. Na 
mistrovství Evropy veteránů v atletice, které se 
konalo v Úpici, získal dvě zlaté medaile. První 
zlato vybojoval v přespolním běhu týmů na 3x4 
kilometrů. Stejně úspěšný byl také tým v půl-
maratónu, kde Žák v kategorii nad 40 let získal 
v jednotlivcích 3. místo. Týmový úspěch potkal 
Žáka také v Jánských Lázních na Mistrovství 

světa veteránů v horském běhu. Na trati dlouhé 
8,2 kilometrů s převýšením 700 metrů se zá-
vodilo v pětiletých kategoriích. V kategorii nad 
40 let doběhl Jiří Žák v jednotlivcích na 9. mís-
tě. Zlato připadlo českému týmu v soutěži tří-
členných týmů. Vybojovali ho Jindřich Král, Jiří 
Žák a Jan Malý. „Týmové zlato je velký úspěch. 
V mužských kategoriích to bylo jediné zlato pro 
domácí, v jednotlivcích mně k bronzu chybělo 
54 vteřin,“ zhodnotil výsledky Jiří Žák.  -mah-
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Investice se vyplatila. Venkovní fi tness má úspěch 

Hodonín utnul sérii fotbalistů Vrchoviny bez porážky 

Dva cvičební stroje umístěné na ulici Německé-
ho, v blízkosti Domu s pečovatelskou službou, už 
mají své příznivce. Otestoval si je i novoměstský 
Klub seniorů. „Členky klubu si stroje vyzkoušely 
a zjistily, že jsou vhodné pro tuto věkovou katego-
rii. Cvičení se jim moc líbilo,“ potvrdila předsed-
kyně klubu Libuše Topinková. Venkovní fi tness 
tak splnilo svůj cíl – poskytnout i starším lidem 
možnost většího pohybu na čerstvém vzduchu. 
Stroje jsou speciálně uzpůsobeny pro vyšší věko-
vou skupinu. Mají jednodušší ovládání a cvičení 
na nich nezatíží organismus jako cvičení  na kla-
sických strojích v posilovně. Možnost zacvičit si 
pod širým nebem ale nemusí využívat jen senioři, 
stroje jsou určeny pro širokou veřejnost. Poří-

zeny byly v rámci Nadačního příspěvku na ven-
kovní fi tness, fi nanční spoluúčast města činila 
téměř 50 tisíc korun. Zatím jsou tyto dva stroje 
na území města jediné, do budoucna ale přibu-

dou další. „V roce 2014 je plánována instalace 
dalších dvou kusů u Cihelského rybníka,“ upřes-
nil místostarosta Nového Města Pavel Štorek. 

-svj-

Sportovní klub při ZŠ boduje 

Naši fotbalisté pokračují ve zlepšených výkonech. 
Remizovali v zápasech s týmy Vyškova, Stará 
Říše, vyhráli zápas podzimu s Bystřicí a porazili 
také neoblíbený Pelhřimov. V jejich rozletu je sice 
přibrzdila ztráta bodů na hřišti Hodonína, ale i tak 
atakují čelo tabulky divize D. V utkání s Bystřicí, 
které naši fotbalisté vyhráli 1:0, vstřelil Tomáš 
Dvořáček stý gól našeho mužstva v divizi. Trefi l 

se náramně, přímo do šibenice. Domácí trenér 
Marek Štukhejl však s průběhem zápasu nebyl 
spokojený. „Mrzí mě, že diváci neviděli fotbal plný 
elánu, zdravé agresivity, rivality. Utkání chyběly 
branky a emoce,“ poznamenal. Na své si diváci 
přišli při zápase Vrchoviny s  Pelhřimovem. K  vý-
borné podívané přispěly oba týmy. Jan Vítek se 
zaskvěl sedmou vychytanou nulou v sezóně a po 

právu byl nejlepším hráčem utkání. Zatímco první 
branka přišla po vlastním gólu hostující obrany, 
druhá byla dílem kombinační hry. Trefi l se Michal 
Skalník. „Zápas se musel líbit, bylo vidět nasazení 
z obou stran,“ řekl asistent trenéra Petr Roháček. 
Dobrý výkon předvedla Vrchovina také na hřišti 
Hodonína, kde však prohrála 2:1. Branku vstřelil 
Kamil Skalník, který se vrátil do sestavy.   -mah-

Florbalisté nenechávají nic náhodě 
V polovině října měly za sebou první zápasy týmy 
mužů „A“ a starších žáků. Muži hrají již devátou 
sezónu AFL v Brně a do ledna budou hrát divizi B, 
ve které odehrají 18 zápasů. Podle jejich výsled-
ků se rozhodne o postupujícím do první, druhé, 
třetí a čtvrté ligy. Našim cílem je liga první, která 
nám vloni unikla o pár bodů. Pro úspěch jsme 
zatím udělali maximum. Na prvním i druhém 
turnaji jsme vyhráli všechny 3 zápasy a společ-
ně se Žerotíny jsme v čele divize B se ziskem 22 
bodů. Stále je ale před námi 12 zápasů a postup 
si budeme muset tvrdě vybojovat. Třetí turnaj by 
měl hodně napovědět o naší výkonnosti. Střet-

neme se s většinou adeptů na postup do první 
ligy. Nejproduktivnějšími hráči našeho týmu 
jsou prozatím Jakub Čuhel (14+2) a František 
Košík (5+9). Starší žáci zatím odehráli 2 zápasy. 
Jejich soupeřem byl tým z Boskovic, který v prv-
ním zápase jednoznačně porazili 10:0. Druhý 
zápas zpočátku připomínal přestřelku. Po pár 
minutách bylo na ukazateli skóre 5:4 pro naše 
hráče. Po rázné domluvě trenéra se však výkon 
našich hráčů zlepšil. Soupeře již k ničemu nepus-
tili a vyhráli 12:4. Pevně věřím, že se nám bude 
i nadále dařit a ukážeme soupeřům naši sílu! 

Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Žákyně na 
mistrovství ČR

Dívky ze ZŠ Leandra Čecha vyhrály okresní 
přebor a pak krajský přebor školních družstev 
v přespolním běhu. Tím si zajistily postup na 
mistrovství České republiky v Hradci Králové. O 
tento úspěch se postaraly Marta Slonková, Sára 
Zámečníková, Karolína Špinarová, Lucie Peňázo-
vá, Barbora Felcmanová, Táňa Slámová a Adéla 
Chalupská.  Mladší kluci skončili v okrese druzí a 
v kraji čtvrtí. Školu reprezentovali Josef Švanda, 
Vladimír Žváček, Michal Mareček, Filip Němec-
ký, Standa Filip a Karel Petrle. Všem děkujeme za 
reprezentaci školy a města.   Mgr. Vlasta Holubová

O Školní sportovní klub při ZŠ Leandra Čecha 
je velký zájem. Klub na škole funguje tři roky a 
sdružuje děti od 1. – 9. třídy, které se chtějí vše-
stranně rozvíjet po sportovní stránce. Kolem 5. – 
7. třídy se děti mohou rozhodnout pro konkrétní 
sport a poté trénovat v jednotlivých sportovních 
klubech ve městě. V současné době máme ve 

ŠSK kolem 100 dětí a každým rokem zájem dětí 
a rodičů roste. I když se to zdá časově nemožné, 
děti se u nás naučí první běžecké krůčky, jezdí na 
kolečkových bruslích, naučí se běhat na lyžích, 
chodíme si zahrát squash, bowling a míčové hry. 
Na Harusáku naučíme děti jezdit na snowboar-
du, občas vyzkoušíme lezení na umělé stěně v 
Bystřici nad Pernštejnem, hrajeme baseball, fl or-
bal atd. Děti mají kondiční a rychlostní trénin-
ky, plánujeme prázdninové túry do hor. Pokud 
bude ve městě bazén, přibude i plavání. Kromě 
toho máme ve ŠSK i moderní gymnastiku, spo-
lupracujeme se Sportovním klubem (lyžování, 
biatlon), atletickým klubem Batt, DDM a hlavně 
nám hodně pomáhá Městský úřad v Novém Měs-
tě na Moravě, bez kterého by sport ve ŠSK nebyl 
možný.      Mgr. Vlasta Holubová, vedoucí ŠSK

Více sportovních 
zpráv na 

noviny.nmnm.cz
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

25. 9. 
13. 10. 

Nikol Lukešová
Jindřich Paleček

František Janů
Vlasta Soukupová
Josef Brychta
Josef Mareček 
Marie Veselská 
Libuše Pochopová
Emilie Mifková
Miloslava Mokrá
Antonín Janda    
Růžena Doležalová

75
85
 87
75
 75
91
90
75
80
 89

Významná listopadová výročí

23. 9.
27. 9.
2. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.

11. 10.
13. 10.

Marie Solařová (Zubří, 1937)
Marie Žáková (Pohledec, 1940)
Božena Zajíčková (Nové Město, 1922)
Eliška Kulíková (Nové Město, 1933)
František Šandera (Nová Ves, 1937)
Eduard Míček (Nové Město, 1925)
Bohuslav Kališ (Nové Město, 1933)
Jarmila Hesová (Nové Město, 1931)

manželství
1. 9. 

21. 9.
28. 9. 
28. 9. 

Kateřina Müllerová, Jan Hofman
Magdaléna Mahlová, Jan Řehoř
Veronika Janů, Václav Bureš
Markéta Poulová, Josef Krška

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

4. 11. 1888   
narodil se ve Sněžném František Smetánka, 
profesor fyziologie na universitě v Záhřebu, 125. 
výročí narození (zemřel 1967)
9. 11. 1913    
narodil se ve ŽnS Evžen Novotný, veterinář, 
předseda MěNV v NMnM (100. výročí narození)
15. 11. 1988   
zemřel v NMnM Zdeněk Šimek, chemik, sš pe-
dagog, autor knih o rybaření, 25. výročí úmrtí 
(narodil se 27. 10. 1907 ve Slavkově u Brna) 
17. 11. 1888    
narodil se v NMnM Jaromír Nečas, národohos-
podář, politik, publicista, 125. výročí narození 
(zemřel 30. 1. 1945 v Anglii)
17. 11. 1963   
zemřel v Praze Method Kaláb, knižní grafi k, 50. 
výročí úmrtí (narodil se 10. 7. 1885 ve Veselíčku)
22. 11. 1923   
narodil se v Bobrové Antonín Smažil, akademic-
ký malíř (90. výročí narození)

Vzpomínka

Stomatologická pohotovost
2. 11. (sobota)  MUDr. Dušan Borek, Zahradní 
580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 235
3. 11. (neděle) MUDr. Milada Trojáková, Zahrad-
ní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 231
9. 11. (sobota) MUDr. Kateřina Škorpíková, 
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 123
10. 11. (neděle) MUDr. Jiřina Fialová, náměstí 
Republiky 65, Žďár nad Sázavou, 566 628 712
16. 11. (sobota) MUDr. Petra Bednaříková, Vrati-
slavovo nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904
17. 11. (neděle) MUDr. Věra Dvořáková, Štur-
sova 487, Nové Město na Moravě, 566 615 436
23. 11. (sobota) MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiš-
tě 552, Měřín, 566 544 165
24. 11. (neděle) MUDr. Magdalena Fillová, Po-
říčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
30. 11. (sobota) MUDr. Irena Musilová, Soko-
lovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
1. 12. (neděle) MUDr. Eva Vorlíčková, Švermo-
va 4, Žďár nad Sázavou, 566 628 997

5. 11.
5. 11.

13. 11.
19. 11.
20. 11.
21. 11.
24. 11.
25. 11.
29. 11.
29. 11.

Dne 6. listopadu 2013 vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí naší drahé a milované manželky, maminky 
a babičky, paní Marie Žákové. S láskou vzpomí-
nají manžel, dcera Jana a syn Roman s rodinami.

Klub seniorů
7. 11. Zájezd do Janáčkova divadla v Brně na 
balet Bajadéra. Odjezd od KD v 17 hod. 
Návrat asi ve 22 hod.
11. 11. Návštěva zábavného programu herečky a 
zpěvačky Petry Černocké „SE MNOU SI PÍSEŇ 
BROUKEJ“. Členům Klubu seniorů bude po 
předložení vstupenky uhrazeno částečně vstup-
né, KD 19 hod.
18. 11.  Hudební odpoledne s panem MVDr. 
J.Sedlaříkem. Penzion Vrchovina 15 - 17 hod.
25. 11. Beseda o Mexiku s panem Doc.Ing. L. 
Slonkem CSc.,  KD 15 - 17 hod.

DÍLA NOVOMĚSTSKÝCH RODÁKŮ socha-
řů Jana Štursy a Vincence Makovského aj.; kra-
jinomalba zaměřená na zobrazení Vysočiny: dílo 
Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora, Rudolfa Ha-
nycha, Pavla Kopáčka a dalších. Stálá expozice.

SKLO, SKLO, SKLO – barevné a tvarové promě-
ny ze zaniklé škrdlovické sklárny. Stálá expozice.

Jana Jemelková – Rytmy času do 10. 11. 2013
Grafi cké listy (suché jehly, tisky z koláže) volně 
inspirované přírodou, hudbou i chodem roku 
jsou výsledkem promyšlené a uvědomělé výtvar-
nosti i otevřeného tvůrčího procesu a odrazem 
empatie a jemné ženskosti.

Lenka Březinová – Chvění do 10. 11. 2013
Výstava sdružuje křehké kresebné záznamy la-
děné do sivých tónů. Abstrahované útvary pro-
stupuje subtilní linka, která se vynořuje a ztrácí   
v jemných světelných plochách a imaginativním 
prostoru.

Galina Miklínová – O Kanafáskovi  do 3. 11. 2013
Kanafásek, Lichožrouti, Verunka a kokosový dě-
dek, pavouček Pája a další postavičky, které děti 
dobře znají z knížek i televize, zaplnily zámecké 
podkroví a zvou děti ke společné hře.

Vysočina 2013 14. 11. 2013 – 2. 2. 2014
Výstava rozsáhlejšího charakteru představuje 
práce členů Sdružení výtvarných umělců Vysoči-
ny a Klubu výtvarných umělců Horácka.
 
2. 11. v 18 hodin bude v zámeckém podkroví 
probíhat promítání dokumentárního fi lmu 
Jana Svatoše „divoČINY“, který vznikl v kopro-
dukci s Českou televizí. České fi lmové centrum ve 
spolupráci s Institutem dokumentárního fi lmu 
jej vybralo mezi 25 nejzajímavějších dokumentů 
pro nadcházející sezónu.

14. 11. v 17 hodin se bude konat vernisáž výstavy 
Vysočina 2013. Rozsáhlá výstava představí práce 
členů Sdružení výtvarných umělců Vysočiny a 
Klubu výtvarných umělců Horácka a bude probí-
hat ve více prostorách Horácké galerie.

18. 11. – 6. 12. budou probíhat Čertoviny, zá-
bavné dílny pro děti. Děti se mohou těšit na vý-
robu vlastní mikulášské nebo vánoční dekorace, 
pohádky a promítání o čertech. Program je při-
praven pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ a je třeba se na 
něj nahlásit. Další informace doplníme.

5. 12. odpoledne otevře Horácká galerie pekelné 
brány a děti se budou moci setkat s  čerty a čer-
ticemi. Na ty hodnější čekají čertovské dílny a 
sladká drobnost, zlobivější děti prověří Lucifer.

Všichni, kteří jste ji 
znali, věnujte jí krátkou 

vzpomínku. 
S láskou a úctou stále 

vzpomíná také syn 
Milan s rodinou.

Dne 11. listopadu 
2013 to bude 5 let, 

kdy nás opustil pan 
Antonín Fiala 

z Olešné. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi. S 
láskou vzpomínají 
manželka a dcery s 

rodinami.

Kdo lásku a dobro 
rozdával, ten neodešel, 

v našich srdcích 
žije dál. 

Dne 19. října 2013 
již uplynulo 5 let, co 
nás navždy opustila 
milovaná maminka, 

babička a prababička 
Anna Turzová. Stále 
vzpomínají dcera Jana a vnoučata s rodinami.  
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Minibazar

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-

Koupím řadovku nebo rodinný domek v dobrém 
stavu v Novém Městě, případně vyměním za dva 
byty. Tel.: 608 456 752.
Vyměním městský byt 1+0 na ulici Křenkova 
732 v Novém Městě za 2+1(kk) na ulici Drobné-
ho, tel.: 733 777 741. Dále prodám trenažer Ver-
so 307 za 3 000 Kč.
Koupím garáž na ulici Mírová u nádraží. Telefon: 
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, 
volejte 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.
Pronajmu byt 3+1 zvýšené přízemí na ulici Pur-
kyňova Nové Město na Mor. Pronájem možný od 
listopadu. Tel.: 777 128 828.
Prodám dámskou péřovou zimní bundu ke kole-
nům s kapucí, téměř nenošená, velikost S, barva 
šedá, cena 500 korun. Dále prodám podobnou 
dámskou zimní bundu v barvě béžové ve velikosti 
XL  za cenu rovněž 500 korun.  Tel.: 734 126 281
Prodám zavinovačku do autosedačky, značka 
Emitex, barva světle žlutá, po jednom dítěti, cena 
300 korun. Vhodná nejen na zimu, ale i jaro a 
podzim. Tel.: 734 126 281.
Koupím rodinný dům v Novém Městě na Mora-
vě nebo okolí – Maršovice, Petrovice, Radňovice. 
Realitka nejsem, platím hotově, tel.: 731 859 655.
Prodám mrazničku Samsung – Calex symphony 
130, 3 šuplíkovou. Cena 500 Kč, tel.: 603 997 060.
Koupím knihu "Soumrak rodu Jamborova", tel.: 
603 491 059.
Hledám Františka Pavlovského, poslední známé 
bydliště OVO Nečasova 32, Nové Město na Mo-
ravě. Může se ozvat rodina, sourozenci, přátelé, 

tel.: 608 942 646 po 17 hodině. Děkuji.
Pronajmu nebo odprodám zařízený byt 2+1, se 
zázemím pro kočku, tel.: 723 827 241.
Prodám slunný byt 2+1 ve Žďáře n. S. 4 (sídliště 
U Průmyslovky). Částečně zařízený, zateplený, 
nový balkon, tel.: 724 569 846.
Prodám zařízenou chalupu v Maršovicích, kou-
pelna, ÚT, plynová přípojka, nová kanalizace, 
3+1, malý pozemek, nebo dlouhodobě pronajmu. 
RK ne, tel.: 732 653 793.
Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 
36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako 
nový, jen 3 900 Kč. I na dobírku, tel.: 604 961 269.
Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, 
cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku, 
tel.: 604 961 269.
Prodám levně dětské oblečení jako nové vel. 56 

- 74 (body, overaly, dupačky, zimní kombinézy, 
bundy, kalhoty, punčochy, mikiny, svetry, tri-
ka, čepice, rukavice...), nafukovací přebalovací 
podložku se dvěma froté potahy (modrobílý a 
červenobílý) za 100 Kč, přebalovací podložku 
s potiskem za 50 Kč, dva spací vaky za 30 Kč a 
50 Kč, levně hračky pro kojence a masozelenino-
vé příkrmy Hami, Sunárek a Hamánek 6+ a 8+, 
sklenička 200 g za 20 Kč. Kontakt: 734 126 281.
Hledám prodavače(čku) na stánek s knihami v 
novoměstské nemocnici, vhodné jako přivýdělek. 
Info tel.: 774 098 160.
Prodám bílou mikrovlnku Matsui, minimálně 
používaná, pův.cena 990 Kč, prodám za 600 Kč, 
š 45, v 26, h 30. Pro zájemce pošlu foto na mail. 
Pište nebo volejte tel.: 602 603 673.
Prodám rohovou kuchyňskou linku v dekoru 
buk libovolně sestavitelnou. Je 1,5 roku používá-
na ale minimálně. Pokud bude zájem, prodám i 
se spotřebiči. Rozměr 61x280, je k ní dodělávaná 

moc hezká boční polička. Podrobnější popis skří-
něk i foto pošlu zájemci na mail. Prodej z důvodu 
dědictví, cena je nízká a za rychlé jednání i sleva. 
Pište nebo volejte tel.: 602 603 673.
Prodám revolver zn. "KORA" model 22LR 
SPORT v kufříku + pouzdro na nošení + 150 ná-
bojů, cena dohodou (asi 5 tis. Kč). Dále prodám 
vyhřívané sklo s těsnící gumou do zadních dveří 
na Renault Twingo, tel.: 604 387 018.
Prodám králičí maso, cena 120 Kč/kg, tel.: 702 
335 771.
Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě, ul. Drobné-
ho. Volný od ledna, tel.: 725 815 162.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+kk nebo 
2+1 v Novém Městě na Moravě. Požaduji dům 
s výtahem nebo byt v přízemí. Tel.: 606 507 830.
Nabízím domácí pomoc: úklid, žehlení, hlídání i 
nemocných dětí, pomoc seniorům. Kontakt: 728 
551 821, mail: domaci-pomoc@seznam.cz
Pronajmu zařízený 1+1 byt v Brně, vhodný pro 
studenty. Tel.: 604 685 442.
Pronajmu dlouhodobě garáž na sídlišti pod za-
hradnictvím, tel.: 732 484 649.
Dlouhodobě pronajmu byt 2+1/72m² v Novém 
Městě v 6. poschodí s výtahem – volný ihned. 
Kuchyň vybavená spotřebiči, nová okna, lodžie, 
sklepy. Info jen vážní zájemci, nutná kauce, bez 
RK. Tel.: 561 110 884.
Prodám oblečení na chlapečka od narození do 
roku a půl. Pěkné věci za výhodné ceny. Možný 
další odběr, jak dítě odrůstá, tel.: 604 486 488.
Prodám zděný byt 2+1 v OV s balkonem, pů-
dou a sklepem, plast. okna v Novém Městě, ul. 
Luční. Volný ihned, bez RK, cena dohodou, 
tel.: 608 620 812. 
Vychovatelka z povolání pohlídá 24 hodin 
denně malé i velké děti. Ve vlastním bytě, se 
stravou v Novém Městě na Moravě, tel.: 731 
237 747.

SPOLU BÁL
29. 11. 2013 

Kulturní dům Nové Město
hrají skupiny Tataband a Twisted Rod

předprodej vstupenek od 7. 11. 
v informačním centru. První ples ne-
ziskových organizací Nového Města 
bude laděn do retrostylu. Dobové ob-
lečení není podmínkou, ale přesto za-

vzpomínejte, zapátrejte v šatníku 
a přijďte se bavit.    

Více na www.maracaibo.cz.

Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku
Věnovat můžete letní a zimní obleče-
ní (dámské, pánské, dětské), lůžkovi-
ny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
látky (minimálně 1m², nedávejte nám pro-
sím odřezky a zbytky látek), domácí po-
třeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše 
nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, 
polštáře a deky, obuv - veškerou nepoško-
zenou, hračky - nepoškozené a kompletní.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 
matrace, koberce – z ekologických důvodů, ná-
bytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se trans-

portem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční 7. a 8. listopa-
du  2013 od 10.00 do 18.00 hodin v ko-
telně na Hornické ulici (Novoměstská 
teplárenská a.s., č.p. 973). Věci prosíme 
zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. Děkujeme. 
Bližší informace vám rádi sdělíme na te-
lefonním čísle: 224 316 800, 224 317 203. 
Občanské sdružení Diakonie Broumov je 
nezisková organizace, která poskytuje soci-
ální služby pro občany z okraje společnos-
ti - materiální pomoc sociálně potřebným, 
azylové ubytování i pracovní příležitosti.
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V muzeu fi nišují opravy vstupní síně a vrat
S listopadem skončí letošní opravy v Horác-
kém muzeu. Od dubna byly postupně opraveny 
a natřeny komíny, vyspravena a napuštěna šin-
delová střešní krytina, sklepení získalo nové bo-
rovicové dveře s původním kováním a renovace 
se dočkala také boční vrata z Radnické ulice. Pro 
návštěvníky bylo největším omezením několi-
kadenní uzavření muzea v září, kdy probíhala 
oprava a výmalba vstupní síně budovy a její nové 
nasvícení, které ještě více podtrhne krásné klen-
by z roku 1555. Na závěr byla renovována buko-

vá vrata, která vedou na Vratislavovo náměstí. 
"Největším problémem byla oprava dřevěného 
rámu dveří, který jsme renovovali přímo na 
místě a bylo potřeba jej zpevnit. Po konzul-
taci s památkáři jsme zvolili kované ocelové 
žebro, které tento problém vyřeší," upřesnil 
restaurátor Martin Jelínek. Opravy v mu-
zeu budou ukončeny v půlce listopadu a jsou 
z velké části fi nancované dotacemi z Pro-
gramu regenerace městské památkové zóny, 
a to částkou převyšující 220 tisíc korun.    -svj-

Co o EZOPu neplatí? 
 Na jaře tohoto roku jste možná četli článek 
o nelehké fi nanční situaci EZOPu. Se zajištěním 
služby bojujeme dál. K jejímu „přežití“ by v tuto 
chvíli stačil fi nanční příspěvek ve výší 150  000 
Kč, nebo dárcovská DMS (30 Kč) od každého 
občana Nového Města. (více na www.portimo.
cz). EZOP jako nízkoprah působí v našem městě 
již 11 let. Přesto o něm koluje řada mýtů. Uvede-
me na pravou míru některé z nich: „EZOP dělá 
stejné věci jako DDM.“ Dům dětí a mládeže je 
organizace nabízející různé zájmové kroužky, 
příp. semináře pro dospělé. Nízkoprahové zaří-
zení je však sociální služba. Zatímco příchozí do 
DDM si může vybrat kroužek dle svého zájmu, 
do EZOPu přichází člověk, který například ješ-
tě neví, pro jaký kroužek se rozhodnout, kde ho 
hledat, jak se přihlásit … Naší prací je pomoci 
zodpovědět mu všechny otázky a najít vhodnou 
organizaci, kterou může ve volném čase na-
vštěvovat. Jiný příklad: při doučování nám ne-
jde pouze o zvládnutí školní látky, ale o to najít 
způsob učení, který by danému člověku vyhovo-

val, ukázat, kdo a co mu při učení může pomoci, 
a dovést ho do bodu, kdy zvládne školu sám. 
Nenabízíme hotová řešení, ale s  každým jednot-
livcem hledáme postupy pro něj a jeho situaci 
nejvhodnější.  „Statistiky anonymní služby jsou 
zavádějící.“ Setkáváme se s  názorem, že naše 
služba je těžko kontrolovatelná, protože uživate-
le služby vedeme anonymně. Nezaznamenáváme 
jejich adresy, rodná čísla apod. Snad proto budí-
me dojem, že si čísla můžeme upravit k obrazu 
svému. V posledních pěti letech jsme absolvovali 
4 inspekční šetření z MPSV a České asociace stre-
etwork, při nichž nebyla zjištěna žádná podobná 
pochybení. Anonymita je důležitou zásadou naší 
služby - mladí lidé potřebují jistotu, že jejich 
trápení zůstanou pouze „mezi námi“. Nechtějí 
být pod drobnohledem okolí. Za každým číslem 
z naší statistiky stojí příběh s různým začátkem 
i koncem, ale jde o příběh reálný. Další mýty 
i jejich vysvětlení a celé znění tohoto článku na-
jdete na www.portimo.cz/ezop v sekci Aktuality. 

Hana Kincová, vedoucí služby

Nový učební obor 
Ošetřovatel/ka
Ve školním roce 2014-15 otevíráme nový 
učební obor Ošetřovatel/ka (53-41-H/01).
Studium bude po třech letech zakončeno závě-
rečnou zkouškou s výučním listem; následně 
může absolvent pokračovat v nástavbovém stu-
diu přímo ve škole, možnost získání maturity.
A kde najde absolvent uplatnění? Ve zdravot-
nických a sociálních zařízeních, zejména v ne-
mocnicích nebo ošetřovatelských centrech, 
v  domácí ošetřovatelské péči pro osoby se 
zdravotním postižením, v  zařízeních pro se-
niory a v hospicích. Připravujeme několik ob-
lastí pracovních činností. Hlavní z nich bude 
zaměřena na práci v sociálních službách. Žáci 
se naučí poskytovat přímou péči a pomoc 
sociálním klientům, dětem i dospělým, kte-
ří potřebují z  důvodů zdravotního postižení, 
dlouhodobého závažného onemocnění, věku 
nebo dlouhodobé krizové sociální situace po-
moc druhé osoby při zvládání běžných úkonů, 
například při oblékání, hygieně, pohybu, při 
zajišťování stravy, obstarávání nákupů a ji-
ných osobních záležitostí. Více informací na 
www.sos-nmor.cz anebo přímo ve škole, kde 
pro vás máme připraveny DNY OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ, a to ve čtvrtek 20. 11. 2013 
(8:00-16:00), v sobotu 7. 12. 2013 (8:00-
12:00) a ve čtvrtek 9. 1. 2014 (8:00-16:00). 
Těšíme se na vaši návštěvu.    Ing. Jitka Zelená

Gymnázium zve na přednášku
V letošním roce si postupně připomínáme něko-
lik významných výročí z  historie našeho samo-
statného státu.   Jednou z možností ohlédnutí se za 
těmito mezníky byla i výstava Osudové roky čes-
ké státnosti, kterou v prostorách novoměstské-
ho gymnázia mohli v druhé polovině září zhléd-
nout nejenom studenti, ale i široká veřejnost. 
V návaznosti na tuto výstavu jsme se  pokusili se 
studenty druhého a třetího ročníku obdobným 
způsobem připomenout a vyzdvihnout význam 
osob či skupin z československé historie, které 
napříč  20. stoletím přispěly a přispívají k  boji 
za svobodu a demokracii. Výstava studentských 

prací je rovněž snahou o připomenutí Dne vá-
lečných veteránů, který připadá na 11. listopad. 
Práce studentů  budou k  vidění v budově gym-
názia od 5. listopadu. Ve stejný den se od 9.30 
v  aule gymnázia uskuteční přednáška PhDr. 
Jana Břečky na téma 2. zahraniční odboj. Na 
přednášku bude navazovat beseda s  plukov-
níkem Emilem Bočkem, válečným veteránem, 
který jako mechanik a pilot aktivně sloužil 
v  průběhu druhé světové války ve službách 
Britského královského letectva (RAF). Před-
náška i beseda jsou pochopitelně otevřeny 
i zájemcům z  řad veřejnosti.   Josef Dvořák

Hospicové hnutí Vysočina 
oznamuje změnu názvu: 
Domácí hospic Vysočina. 

Pod tímto názvem budeme nadále 
poskytovat domácí hospicovou péči. 

Vojtěch Zikmund, vedoucí střediska 
hospicové péče v Novém Městě na Moravě

Třetí místo ve výtvarné soutěži
Uživatelé Centra Zdislava měli možnost ukázat 
svoje výtvarné dovednosti v  soutěži „Oblékni si 
pohádku“, kterou pořádal městys Okříšky. Na-
vrhnout originální oblečení na pohádkovou po-
stavu byl nelehký úkol. Všem, kteří se zúčastnili, 
se díla velmi povedla a byla zaslána do soutěže. 

Největší úspěch měl kostým hejkala, který na-
vrhla Ludmila Milfajtová. Ta získala třetí místo. 
Bronz s sebou přinesl myšlenku vytvořit  oprav-
dový kostým podle tohoto návrhu. Těšíme se, že 
budeme moci svůj nápad uskutečnit již v nových  
prostorách Centra Zdislava.     Jana Šimková

Městská knihovna 
vás zve na 

"DEN PRO DĚTSKOU KNIHU" 
V sobotu 30. listopadu od 9 do 11 hod. 

Těšit se můžete na pohádku o Princezně 
na hrášku a tvůrčí dílny. Vstup zdarma. 

Všichni jste srdečně zváni. 
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Místo sv. Martina přijede do města „dívka na koštěti“
Ne, nebojte se, nespletli jsme si roční období. 
To jen Petra Černocká, hlavní představitelka 
ze stejnojmenného fi lmu, vystoupí v den svát-
ku tohoto světce v  novoměstském kulturním 
domě se svým zábavným pořadem „Se mnou 
si píseň broukej“. Jak název napovídá, bude 
se zpívat, a to jak starší, tak novější písničky 
ze zpěvaččina repertoáru. A protože Petra 

Černocká vždy hýří pozitivní energií, dobrou 
náladou, nadhledem a bavičskými schopnost-
mi, jistě všem návštěvníkům ráda popovídá 
o životě, fi lmu a muzice. Pravděpodobně dojde 
i na dotazy z publika. To se pak můžete třeba 
zeptat na její kulinářské umění nebo příbuzen-
ský vztah s legendárním českým hercem Vlas-
timilem Brodským! Kdo se ptát nechce, nevadí. 

Stačí alespoň „nasávat“ pozitivní energii Petry 
Černocké, která u své nositelky působí jako 
elixír mládí, a doufat, že trocha dopadne i do 
publika. Zábavný pořad začíná 11. listopadu 
v 19 hodin v Kulturním domě v Novém Měs-
tě na Moravě. Vstupenky je možné výhodněji 
zakoupit v předprodeji v informačním centru. 

-kuku-

Kraj návratů...
Po dvou letech vydává nakladatelství Sursum 
další publikaci Věry Rudolfové, věnovanou osob-
nostem kulturního života Vysočiny. V nové knize 
se tentokrát můžete těšit na celkem 22 medailon-
ků osobností především z Novoměstska. Jde na-
příklad o Bohuslava Kozáka, Josefa Makovského, 
Josefa Mikulce, Matěje Müllera, Oldřicha Smíš-
ka, J. F. Svobodu a paní Věru Večeřovou. Kromě 
nich píše autorka také o umělcích, kteří se sice 
na Vysočině nenarodili, ale měli k ní vřelý vztah 

-  např. Jan Balabán, K. V. Červinka, F. C. Jelínek 
a Vladimír Šindler. Slavnostní křest knihy se 
uskuteční v neděli 24. listopadu v 15 hodin v Ho-
rácké galerii. Všichni jsou srdečně zváni. -kuku-

Nové Město uvede v předpremiéře fi lm 
režiséra Jana Svatoše „divoČINY“
V  sobotu 2. listopadu v 18 hodin bude v  Ho-
rácké galerii uveden nový dokumentární fi lm 
novoměstského rodáka Jana Svatoše „divoČI-
NY“, který vznikl v  koprodukci s Českou tele-
vizí a FAMU. Dokument byl zařazen Českým 
fi lmovým centrem a Institutem dokumentár-
ních fi lmů mezi 25 nejvýznamnějších doku-
mentárních projektů pro nadcházející sezónu. 
Svatošův snímek pojednává netradičním způ-

sobem o fenoménu divočiny. Film přijede do 
Nového Města představit sám režisér Jan Sva-
toš a kameramanka Romi Straková. Po skon-
čení promítání bude následovat beseda s  tvůr-
ci. Trailer k  fi lmu najdete na webové adrese: 
http://www.youtube.com/watch?v=he06qpTNMPk                                                                      

-red- 
Rozhovor s režisérem Janem Svatošem si může-
te přečíst na webových stránkách Novoměstska. 

Jedno úžasné skřítkovské odpoledne

Ten den se podzimní plískanice skutečně sli-
tovaly a prchly řádit někam jinam. Konečně 
se mohlo říct: „krásné babí léto na Vysočině“. 
Možná si ho skřítci objednali – kdo ví? Kdo 
se vydal od novoměstského koupaliště smě-
rem do lesů, postupně se potkával s vodníkem, 
fousatými skřítky, hudebními nástroji, obřím 
mraveništěm, rozbitými hrnečky, šiškovou po-
lévkou či roztodivnými houbami. Pravda, něco 

z toho je v  lese celkem běžné. Ovšem všechny 
tyto popsané rekvizity byly důležité pro plnění 
zapeklitých úkolů. Bylo potřeba udobřit krá-
le skřítků a dostat od něj ztracený klíč. Jen tak 
mohli skřítci společně s  dětmi uložit přírodu 
k zimnímu spánku. A to vše se podařilo. Poda-
řilo se to proto, že děti i jejich rodiče se s  elá-
nem proplétali lesními houštinami, šplhali do 
kopců, nedbali, že se jim šaty zadrhávají o ost-
ružinové ostny a štípou je velcí lesní mravenci. 
Podařilo se to proto, že paní učitelky a ostatní 
zaměstnankyně Mateřské školy Tyršova při-
stoupily k přípravě této akce s plným osobním 
nasazením a vytvořily netradiční stanoviště 
s ještě netradičnějšími úkoly. Za to jim dík. Na 
závěr si všichni pochutnali nejen na opečených 
buřtících, ale také na sušeném ovoci, které 
spolu s  drahokamy, penízky skřítci rozdávali. 

Za Radu rodičů Mateřské školy Tyršova 
Mgr. Petra Svobodová

Za všemi „dětmi“ přijede Hurvínek
Procestoval celý svět, mluví jedenadvaceti 
jazyky a na jeho příbězích vyrostly všechny 
žijící generace. Je mu skoro devadesát let, ale 
na jeho dětské povaze to nezanechalo žádné 
šrámy. Sice mu někdy vržou klouby a připadá 
si trochu jako kus dřeva, ale stále je fenomé-
nem naší divadelní scény a všechny děti jej 
v určitém věku přímo milují. Že nemůže jít 
o člověka? Máte pravdu. Jde o Hurvínka, kte-
rý se psem Žerykem, taťuldou Spejblem, Má-
ničkou a bábinkou, paní Kateřinou přijede po 
letech potěšit novoměstské publikum. O jeho 
první návštěvě nadšeně hovoří i novoměstská 
kronika: „V neděli dne 18. března 1956 zavítal 

do Nového Města národní umělec prof. Josef 
Skupa s divadélkem Spejbla a Hurvínka. Na 
toto představení, určené především dětem, sál 
kulturního domu nestačil. Ve dvou představe-
ních se představil obecenstvu jeden z našich nej-
větších divadelních umělců vůbec a všichni při-
jali jeho hru nadšeně, nejen děti, ale i dospělí.“ 
Dnes již třetím „otcem“ Spejbla a Hurvínka 
je Martin Klásek, kterého si připravil a vybral 
jeho předchůdce Miloš Kirschner. Hodinové 
dětské představení „Hurvínkův Mikuláš“ na-
bídne divákům příběh o jedné zapomenuté 
nadílce. Představení se koná v pátek 22. lis-
topadu v 17 hodin v kulturním domě.  -kuku-

Andělský jarmark
V neděli 24. listopadu  bude pořádat DDM v pří-
sálí kulturního domu tradiční Andělský jarmark. 
Připravujeme kreativní dílničky, něco k  zakous-
nutí i k pobavení. I letos zůstaneme věrni deko-
rování oblíbených baněk a kompletování vánoč-
ních ozdob ze skleněných perel. Zajišťujeme 
odlišný tvar baněk a nový vzor hvězdiček, abyste 
si vyzkoušeli zase něco nového. V  papírové díl-
ně budeme vyrábět vánoční přání, v  jiné zase 
dárkovou tašku. Pro šikovné ruce starších dítek 
připravujeme dílnu, ve které si budou moci ozdo-
bit pouzdro pro své mobilní telefony. Novinkou 
bude výroba vánočního maňáska a dílna s  pří-
rodninami. Nezapomeneme ani na tvoření, které 
od nás dostanete darem. Vánoční atmosféru nám 
pomohou vytvořit naši hudebníci společně z dět-
mi z  kroužků DDM. K  zakousnutí vám napeče-
me spoustu dobrot a dobrůtek, k dobré pohodě 
vám uvaříme kávu, čaj a punč.    Alena Sobotková 

Sibiřský Paganini
V neděli 3.11.2013 odpoledne pokračují Novo-
městské hudební slavnosti, tentokrát věnované 
židovské menšině. Pořadem nazvaným: Budu 
to příště snad já? provede návštěvníky známý 
publicista Petr Plaňanský. Jeho povídání bude 
proloženo židovskými písněmi v podání tria 
MAKABARA, které tvoří zrakově handicapova-
né dívky. Pořad zakončí houslový virtuóz Alexan-
der Shonert , který je právem označovaný jako 
Paganini ze Sibiře,  se svým netradičním židov-
sko-armenským programem. Vše začíná v evan-
gelickém kostele v 16 hodin odpoledne. -kuku-
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Vzpomínky na Zasranec
Náš dům na Vratislavově náměstí měl dlouhou 
zahradu a za ní louku, která ústila až u domu 
na Svatojánské ulici. Proti naší louce bydlela 
rodina Kotinských, která se k nám za německé 
okupace chovala neobyčejně dobře. Uprostřed 
louky tekl potok Bezděčka. Přes potok byla pro-
hnilá lávka, a otec tam proto nechal postavit ce-
mentový most. To mělo úžasnou výhodu – mohl 
jsem dát do vody prkna, zastavit proud vody a 
zvednout hladinu potoka. Potom jsme přitáhli 
z prádelny necky a hráli si s kamarády a s Hani-
nými kamarádkami na námořníky. Když někdo 
vytáhl špunt, tak se naše loď pomalu potápě-
la. To bylo opravdu veliké dobrodružství. Na 
Bezděčce postavil také dědeček Brady babičce 
Karolině lázeňskou boudičku, kde se potom 

koupala a dávala na sebe místní pijavice (asi na 
zhubnutí). Když mně bylo pět roků a v Novém 
Městě se teprve budoval centrální vodovod, cho-
dili jsme pro pitnou vodu do studánky u Svaté-
ho Janíčka. Maminka mě poslala se slabým 
skleněným džbánem pro vodu. Neopatrně jsem 
džbán položil na železné mříže na zemi. Džbán 
se roztříštil a sklo mně trochu pořezalo nohu. 
S krvavou nohou a velkým pláčem jsem se vrátil 
bez vody domů. Na Zasranec jsem chodil i k šev-
ci (pozn. Krejčí z č. 264, přezdívaný Harousek) 
nechat si dělat boty na míru. S těmi jsem cho-
dil do školy, bruslil (brusle s kličkou), lyžoval 
atd. Tyto boty se mnou šly i do Terezína. Vzpo-
mínky na tuto dobu jsou pro mě stále krásné. 

Jiří „George“ Brady

Svatojánka (dnešní ulice Jánská i Svatojánská)

Děti se podvědomě nejraději zdržují na přízni-
vých místech. Ulice Svatojánka v Novém Městě 
na Moravě byla na děti dost bohatá. Jejich bě-
hání a pokřikování vytvářelo převážnou část její 
atmosféry. Středem všeho dění zde byla kaplička 
sv. Jana Nepomuckého. Možná to lidem ještě 

nedošlo, ale Svatojánská ulice je od počátku 
pod ochranou nejen tohoto svého patrona, ale 
i  pramenů a jejich strážných duchů. Navíc je 
ještě zabezpečena z obou konců kříži. Jedním 
u kovárny u Benešů a druhým na rozcestí pod 
kopcem k Nové Vsi. Ty prameny jsou jako mag-
net nejen pro děti, ale i pro dospělé. Zvláště 
v létě. Ústřední z nich vyvěrá pod kapličkou, dru-
hý na rozcestí poblíž kovárny, třetí byl Topinkův 
haltýř, dnes teče v podzemí. Ony živé prameny 
nesou vodu z posvátného vrchu Tří křížů. Jistě 
o jejich významu vypovídá skutečnost, že u ka-
ždého z nich je rozcestí podobné klomenu vět-
ve. Duše všech lidí jsou příliš často na rozcestí 
a u nezkušených dětí to platí dvojnásobně. Snad 
chránící voda má všem pomoci moudře se roz-
hodnout, jak se dát na správnou cestu. Pokusím 

se odkrýt, co tady na obyvatele působilo kromě 
těch pramenů. Romantické představy  v myslích 
lidí vyvolávalo zvlněné panorama ulice. Sva-
tojánka se tyčí téměř strmě do vrchu a dole se 
svažuje až na dřívější louky k potoku. Dnes je 
v těch místech silnice. V oné spodní části lákaly 
úzké uličky mezi domky ty zvědavé děti k něče-
mu záhadnému, co je třeba prozkoumat. Tomu 
seznamování a prozkoumání se nevyhnuly ani 
zídka a ploty zahrad. Hlavní účinek na všechny 
bez rozdílu má pohled ze Svatojánky na kostely 
a zámek. A oči se tam obrací stále a znovu. Všech-
ny tyto jmenované vnější faktory určovaly pova-
hu zdejších obyvatel. Do toho nezahrnuji jejich 
majetkové poměry a osobnosti. Svatojánka jako 
starostlivá žena dál pečuje o své děti. Svéráz, kte-
rý získala, je neobyčejně  přitažlivý.    Jiří Hubáček

Není nezajímavých ulic

Mnohý tzv. rychločtenář tuto kapitolu pomi-
ne. Přece na té uličce, na jihovýchodním okraji 
města, nemůže být nic zajímavého. Zvídavý 
čtenář však s překvapením zjistí, že onen okraj 
města je od centra vzdálen, co by dvakrát ka-
menem dohodil. To jsme v  mládí mnohokrát 
prakticky ověřovali. Zahrady měšťanských 
domů na náměstí i zahrada zámecká, končily až 
u ulice Jánské. Výjimku tvořil hotel Panský dům, 
který měl z  ulice Jánské vjezd pro selské povo-

zy. Ulice Jánská odbočovala z  ulice Brněnské. 
U rozcestí byla boží muka, která jsou dodnes 
v  předzahrádce domu čp. 258. V  tomto domě, 
bývalé kovárně, se prováděly veškeré opravy 
hospodářského nářadí a samozřejmě také vý-
roba podkov. Kování koní bylo velmi zajímavou 
podívanou. Ulice Jánská vedla od kovárny ke 
kapličce sv. Jana Nepomuckého. Dům za kaplič-
kou měl čp. 274 a byl posledním domem po levé 
straně. Další číslování pokračovalo po druhé 
straně a končilo u čp. 330. Tím jsme se dostali 
zpět ke kovárně. Historická část ulice začínala 
kovárnou a počátkem 20. století končila čp. 400. 
To je u dnešního kruhového objezdu. Důležité 
je, že ulice byla průjezdná. Novodobou historii 
je možno datovat od 60. let minulého století. 
Výstavba státní silnice č. 18 (nyní 19) měla na 
okolí velmi negativní dopad. Obyvatelům ulice 
Jánské byl zcela znemožněn přístup k říčce Bez-
děčce, byly demolovány tři domky v  prostoru 
nynější čerpací stanice Benzina a čtyři domky 

při pravé straně ulice. Kritické však bylo vyhlá-
šení stavební uzávěry a omezení oprav domů na 
nejnutnější případy. Naštěstí tento stav netrval 
dlouho. Dnes můžeme s  radostí konstatovat, 
že velká většina domů je buď opravena, nebo 
zcela přestavěna. Zcela nově byl vybudován 
autosalon a servis (čp. 222), který se stal no-
vou dominantou na vjezdu do ulice. Nelze po-
minout ani nově zřízený cykloservis (čp. 260) 
a umělecké truhlářství (čp. 288). Více než upra-
vené nemovitosti však dělají čest ulici Jánské 
sami její obyvatelé. Sousedské vztahy jsou dnes 
nadstandardní, korektní a vstřícné. Tak vznikl 
v  roce 2007 uliční erb, následně uliční prapor, 
v  roce 2008 byly vyvěšeny cedule vymezující 
historickou část ulice. V  roce 2010 iniciovali 
obyvatelé setkání u kapličky sv. Jana Nepomuc-
kého při příležitosti 200. výročí jejího uvedení 
do současné podoby. Proběhlo i žehnání kap-
ličky a bylo dohodnuto každoroční setkávání. 

Václav Krauer



To je nejen název místního hostince, ale i pří-
padné vyjádření polohy této okrajové části. Od 
zbytku města ji totiž oddělují vody potoka Bez-
děčky. Po dokončení jižního obchvatu města 
se ulice nachází nejen za vodou, ale i za silnicí. 
Jednoznačnou místní dominantou je kaple se 
sochou sv. Jana Nepomuckého, postavená nad 
jedním z místních pramenů. Nese sice vročení 
1810, ale v  písemných pramenech se kaplič-
ka připomíná již v 18. století. Kaple dala ulici 
jméno. Dříve se nazývala Svatojánská a stále 
se jí říká Svatojánka. Tato část města je také 
známa jako Zasranec. Pro neznalého možná 
hanlivé označení, ale řada místních je na něj 

náležitě pyšná a sama o sobě mluví jako o Za-
sraňácích. Bude to asi tím, že název odvozují 
od rance. Historické dokumenty však nabízejí 
jinou verzi. Píše se v nich o místě zvaném Na 
Stráni, Pod Strání či Za Strání. Také se z nich 
dovídáme, že trvale obydlená zástavba se tu 
začala tvořit až v 18. století. Původně se až 
sem táhly v pruzích pozemky patřící k  měš-
ťanským domům stojícím na náměstí na druhé 
straně potoka. Tehdy bychom tu našli nanejvýš 
hospodářská stavení, jakými bývaly stodoly či 
pazderny, sloužící i jako příležitostná obydlí 
podruhů. Dnes má Jánská ulice dvě ramena. 
To mladší z nich stoupá prudce do kopce a po-

sléze se mění v cestu vedoucí k Hornímu dvoru. 
Dnešní stejnojmenný hotel vznikl přestavbou 
budovy původně založené jako vrchnostenský 
(panský) dvůr. Dvůr s  ovčínem tu byl posta-
ven za Viléma Dubského z Třebomyslic, který 
vlastnil novoměstské panství v  letech 1588–
1623. Posledním majitelem novoměstského 
velkostatku byl brněnský ústav šlechtičen, kte-
rý o dvůr přišel v rámci pozemkové reformy po 
první světové válce. V roce 1922 ho koupil spo-
lek Okresní péče o mládež, aby zde otevřel si-
rotčinec. Ze záměru ale sešlo a v roce 1925 byl 
objekt prodán do soukromých rukou. V  jeho 
držení se až do dnešních dnů vystřídali různí 
majitelé. Krátce ho vlastnil i Čeněk Makovský, 
otec známého sochaře Vincence Makovské-
ho. V  roce 1827 byl u Horního dvora vyorán 
pamětní kámen s  nápisem o zabití 22letého 
mládence. Zabit byl švédskými vojáky v  roce 
1645, tedy v dobách třicetileté války. V místech, 
kde od svého objevení stával „švédský“ kámen, 
stojí dnes železný kříž na kamenném podstavci.

Vít Křesadlo
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Symbolická pamětní deska   
Kdyby měla Jánskou ulici zdobit pamětní deska, 
patřila by určitě domáckým tkalcům. Od 2. po-
loviny 19. století tu v mnoha chalupách tkali na 
mechanizovaných stavech zboží pro podnika-
tele z Vídně. V regionu šlo o rozšířenou činnost, 
kterou tkalcům zprostředkovávali „faktoři“ (za-
dávali, kontrolovali a odměňovali jejich práci). 
První faktorství zřídil roku 1851 zaměstnanec 
vídeňské textilní továrny Josef Böhm v č.p. 14 
(pod domem rodiny Brady). Paní Karla Krou-
pová (1894-1986) z čp. 273 vyprávěla, že na 
svérázném pojmenování této chudé ulice měli 
podíl právě domácí tkalci. V nejstarší části dneš-
ní Jánské jmenovala téměř polovinu chalup, kde 
se za monarchie ozýval zvuk „veřtatů“. Do rytmu 
klapaly bída sem-bída tam nebo také na cukr-na 
kafe. Vzpomínala na faktora Zeleného v Horním 
dvoře a na bavlněné šátky, které dodával do Víd-
ně. Zboží tam dovážel forman a přivážel odtud 
bavlnu. Tkalci si od faktora nosili zakázky a odvá-
děli mu hotové dílo. Tkadlec s rancem na zádech 
tak patřil ke koloritu ulice a při pohledu z okna 
prý lidé říkali „zas ranec“. Doba po první světo-
vé válce už tkalcům nepřála. Nepomohlo jim ani 
sdružení do tkalcovského družstva vedeného Ja-
nem Formánkem, který začínal jako tkadlec na 
Svatojánce (zbořené čp. 304). Výroba tu zanikla 
později než na Brněnské, Malé a Žďárské ulici. 
Posledními „opětraneckými“ tkalci byli Alois 
Šandera z čp. 275 (do úmrtí v 50. letech tkal na 

zakázku hadrové koberce v chaloupce na místě 
benzinové pumpy) a Jan Koutník z čp. 319, který 
přestal pracovat až v 70. letech 20. století. Znali 
ho lidé v širokém okolí, protože také kostelničil. 
Na pozdrav Dobrý den odpovídal svým typickým 
Pámbu dej. Za naší chalupou v dolní (mladší) 
části ulice chodil na blízké pole. Obdivovala jsem, 
jak šikovně dokázal uřídit dolů trakač s úrodou. 
Chodíval bosý, v pracovním oblečení vlastní vý-
roby – bílé košili s modrým proužkem a stojatým 
límečkem, režných kalhotách a velké modré 
zástěře (tak ho symbolicky připomíná  vitrína 

v muzeu). Manželku Márinku oblékal „na pátek 
i na  svátek“. Nemusela kupovat ani kapesník či 
plachtu na trávu, jejíž náklad jí ohýbal záda. Na 
pastvu vodila dvě kozy. Manželé byli velmi pra-
covití a zbožní. Pan Jan Koutník (1892-1977) 
se s prací za stavem „potatil“. Nespokojil se jen 
s absolvováním tkalcovského kurzu, ale v letech 
1913-1916 se vzdělával na Odborné textilní ško-
le v Prostějově a Rychnově nad Kněžnou. Vedle 
tkaní se věnoval také  podnikání. Pracovali pro 
něj tkalci z města a okolí, zboží prodával ve své 
chalupě i na jarmarcích a provozoval výměnný 
obchod se zástupcem pražské textilní fi rmy. Zá-
kaz soukromého podnikání po roce 1948 si vy-
ložil po svém a ze zatajených zásob příze „kalčil“ 
dál. Kupodivu ho nikdo neudal, i když ještě ve 2. 
polovině století prodával známým velmi levně 
kanafas na ložní prádlo, oděvní zefír a nezniči-
telné lněné ručníky. Jeho „dílo“ vynikalo kvalitou 
i estetickým laděním barev a pan Koutník si na 
něm zakládal. Ani ve stáří nelenil sedět za stavem 
v nevlídné úzké místnosti, kde se nedal dobře vy-
fotografovat. Jeho švagrová, paní Blažena Šedá, 
říkala, že ještě na smrtelné posteli pohyboval ru-
kou jako při prohazování člunku osnovou. Jeho 
úmrtím zanikla tradice regionálního tkalcovství. 
O bohaté zásoby textilu se podělilo několik mu-
zeí. Na místě Koutníkovy chalupy čp. 319 stojí od 
konce 80. let 20. století první patrový dům na ulici.  

Zdenka Chocholáčová

Za Vodou

V příštím čísle:  
ulice Brněnská
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Město hledá zájemce o koupi níže uvedených nemovitostí:
A) Budova  č.p. 204 (t.č. budova kina), včetně by-
tového domu č.p.200 s p.č. 369 a 368/1, dále části 
pozemků p.č.368/3, 368/2 a 370, a to v rozsahu 
dle přiloženého nákresu,
B) 1. pozemky rybníků  p.č.3408/21, 3408/26 a 
3415/2, zastavěná plocha (hráze)  p.č. 3408/28 
a 3408/29, zemědělské pozemky  p.č.3417/33, 
3417/35, 3408/20, 2. budova č.p.330 (t.č. budova 
v areálu zahradnictví) s p.č. 2037, objekty (přístře-
šek, garáže) s p.č. 2036/14 a 2038/1, pozemek (na 
části pozemku jsou umístěny stavby skleníků) p.č. 
2036/12, 3. pozemek (orná půda) p.č. 2036/1, a 

to jako celku nebo pouze jeho částí, vše v k.ú. Nové 
Město na Moravě. V případě, že zájemci projeví 
zájem  pouze o část nabízených nemovitostí, je 
možno nabízený celek geometricky rozdělit. 
V případě zájmu o odkoupení nabízených nemovi-
tostí nebo jeho částí si mohou zájemci telefonicky 
domluvit pracovní schůzku na Městském úřadě v 
Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 
tel. 566 598 360, 723 190 997 (Ing. R. Fila). Zá-
jemce v záměru vyspecifi kuje rozsah koupě nabí-
zených nemovitostí, současně předloží podnika-
telský záměr a nabídne městu kupní cenu. Zájemci 

o koupi výše uvedených nemovitostí doručí návrh 
na městský úřad.

Bližší a doplňující informace o případných zá-
vazcích, nájemních vztazích, smlouvách na odbě-
ry energií apod. Vám budou podány na Městském 
úřadě v Novém Městě na Moravě, odbor investic 
a správy majetku - Ing. R. Fila, případně Ing. T.
Vinklerová, tel. 566 598 355. Zájemci o koupi na-
bízených nemovitostí uvedených výše se mohou s 
těmito seznámit po předchozí telefonické dohodě.

Ing. Radek Fila, odbor investic a správy majetku

Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické 
pořádá dobročinný

ADVENTNÍ JARMARK
presbyterna a park novoměstského evangelic-

kého kostela, první neděle adventní, 
1. prosince 2013 od 14 do 17 hodin

rukodělné výrobky, stánky neziskových organi-
zací, dětská tržnice, fair-trade káva a čaj, 

zimní dobroty k jídlu i pití

Přijďte udělat radost sobě a svým blízkým 
a podpořte přitom neziskové organizace 

a projekt Adopce na dálku !

AAAAAAAAAAAAAAAA
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Výstava z Muzea 
romské kultury
Putovní výstava Muzea romské kultury se věnuje 
tématu nacistického pronásledování a vyvraž-
ďování Romů za druhé světové války. Obsahově 
je zaměřena na události na našem území a je 
věnována také politické a pseudovědecké pří-
pravě postupu proti Romům ve třicátých letech 
20. století v Německu. Hlavní pozornost je však 
zaměřena na prostor bývalého Protektorátu 
Čechy a Morava. Holocaust romské popula-
ce tu byl zahájen v tzv. cikánských táborech 
v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu, k jeho 
vlastní realizaci došlo v tzv. cikánském táboře 
v Auschwitz II. – Birkenau (Osvětim II. – Bře-
zinka). Celkem bylo zavražděno plných 90 % 
naší předválečné romské populace. Slavnostní 
vernisáž, která se uskuteční v úterý 5. listopadu 
v 16 hodin, uvede Mgr. Michal Schuster, histo-
rik z Muzea romské kultury. Poté bude probíhat 
promítání fi lmu "To jsou těžké vzpomínky". -HM-

"Vůně medu" vás zavede do historie

Již 14. ročník prodejní včelařské výstavy, nesoucí 
název „Vůně medu“, zahájí v prostorách Horác-
kého muzea Základní organizace Českého sva-
zu včelařů Nové Město na Moravě. Každoroční 
výstava představí včelaře z celého Novoměstska, 
zhodnotí výsledky jejich práce od jara do podzi-
mu, včelí produkty i jejich využití v přírodní léčbě. 
Expozice poskytne důležité informace, fotografi e 
a exponáty. Hlavní atrakcí bude pohled na živé 
včely v proskleném úlu nebo včely pod mikro-

skopem. Včelařští odborníci budou připraveni 
zodpovědět dotazy, přednést přednášku pro škol-
ní i předškolní mládež.  V prodeji bude spousta 
různých druhů medu, medoviny, medového piva, 
perníčků, voskového zboží, kosmetiky, léčiv, lite-
ratury, potřeb pro včelaře a všeho co se týká včel 
a medu. Naproti muzea bude možnost v případě 
hezkého počasí navštívit i městské arboretum. 
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 
15. listopadu v 15 hodin a potrvá až do soboty 23. 
listopadu. Otevřeno bude ve všední dny od 8 do 
17 hodin, o víkendu pak od 9 do 17 hodin. -HM-
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