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Rozpočet města na rok 2014 je schválen. Cel-
kové výdaje budou činit 253 milionů. „Budeme 
investovat dvakrát více peněz, než bylo zvy-
kem,“ zdůrazňuje novoměstský starosta Michal 
Šmarda. V porovnání s předchozími deseti lety 
nemá výše investic obdoby. Jejich výčet zahrnu-
je stavbu bazénu, opravu a rozšíření školky na 
Drobného, rekonstrukci Komenského náměstí, 
výstavbu singltreků a další akce. Díky naplá-
novaným investicím se zlepší zázemí, rozšíří se 
nabídka služeb, podpořen bude turistický ruch. 
K největším investicím patří dlouho plánovaná 
stavba bazénu, který vyroste na Hornické. „No-
voměšťákům byl slibovaný 50 let. Místo práce se 
však lidé dočkali jen nekonečných diskuzí a spo-

rů, co má být dřív. Po každé diskuzi však musí 
přijít čas, kdy padne rozhodnutí, přestane se 
reptat a začne se makat. Tento slib nyní plníme,“ 
vysvětluje Michal Šmarda a odmítá nové kolo 
diskuzí o tom, zda se nemá stavba odložit. Ve 
dvouposchoďové budově bude nejen bazén, ale 
i wellness a fitness centrum. „Městské lázně ved-
le sportovců ocení také senioři či rodiny s dětmi,“ 
poznamenává Šmarda. Sportovní vyžití podpoří 
další významná investice, kterou je vybudování 
terénních stezek pro horská kola. V lese Ocho-
za vznikne cca třicet kilometrů přírodních ste-
zek, které budou rozděleny podle náročnosti, 
přičemž jedna bude připravena pro vozíčkáře. 

pokračování na straně 3

Nové Město 
finalistou Bílé 
lilie
Po ceně za nejlepší elektronickou službu v sou-
těži Zlatý erb a prestižním ocenění Otevřeno 
si klikací rozpočet města připsal další úspěch.  
Elektronická služba, pomocí které zájemci 
snadno zjistí, jak město hospodaří,  neunikla 
ani pozornosti organizátorům vyhlášení ceny 
Bílé lilie 2013. Ta je udělována za mimořádný 
přínos při prosazování principu transparent-
nosti ve veřejné správě. „Zatím pravděpodobně 
nejlepší rozklikávací rozpočet úřadu v Česku, 
který ukazuje, že i menší město může veřejnos-
ti prezentovat své hospodaření precizně a zcela 
srozumitelně. Fascinující úroveň transparent-
nosti a jejího technického zvládnutí. Laicky 
srozumitelný postup, umožňující vysledovat 
každý výdaj až do detailu (např. konkrétní fak-
tury),“ zněla slova nominujícího člena poroty 
na adresu novoměstského vynálezu. Nové Měs-
to se sice ve finále neztratilo, na ocenění však 
nedosáhlo. Letošními laureáty ceny se stali Jan 
Čižinský a Martin Marek. Dvojice se zasadila 
o uspořádání referend ke dvěma kontroverzním 
stavbám v Praze a Plzni, pro jejichž výstavbu 
nakonec nevyslovili místní obyvatelé souhlas. 

-mah-

Přelom roku je vždy časem, kdy hodnotíme, co 
nám minulý rok dal, co nám vzal, v čem byl dob-
rý, co jsme všechno dokázali. Přemýšlíme, na co 
navázat a s čím se naopak raději rozloučit. Pro 
Nové Město na Moravě byl rok 2013 významný 
především úspěšným zvládnutím Mistrovství 
světa v biatlonu.  Myslím si, že každý Novoměš-
ťák, včetně zavilých odpůrců všech sportů, musel 
alespoň na chvíli pocítit hrdost na to, že jsme se 
stali příkladem perfektně zvládnuté organizace a 
vzorem vynikajících hostitelů světových soutěží. 
Pevně věřím, že biatlonové mistrovství položi-
lo základ nové éry mezinárodního sportovního 
věhlasu Nového Města. V roce 2013 jsme také 

dokončili tříletý plán konsolidace městských 
financí. Podařilo se nám splnit náročný cíl - zba-
vit se schodku hospodaření, a vytvořit tak pro-
stor pro realizaci velkých investičních akcí, o 
kterých se ve městě mluví již desítky let. Město 
se tak může bez obav pustit do výstavby Měst-
ských lázní a naplnit tak přání, které lidé vyjádřili  
drtivou většinou hlasů v loňské anketě. Nebude 
to lehké, ale pokud budeme pokračovat v rozum-
ném hospodaření, tak to zvládneme. Končící rok 
byl bohatý na události a přinesl řadu změn. Byl 
to rok náročný a pro naše město veskrze úspěš-
ný. Dobře vím, že za vším, co jsme dokázali, je 
ohromná spousta práce celé řady lidí. Ať již jsou to 
zaměstnanci městského úřadu a našich příspěv-
kových organizací nebo novoměstští podnikatelé 
a jejich zaměstnanci. Poděkování si zaslouží i rad-
ní a zastupitelé, kteří se snaží o hledání nejlepších 
možných řešení a neutápí se v nesmyslných poli-
tických půtkách. Mám zkrátka pocit, že pokud bu-
deme dál pokračovat jako doposud, tak můžeme 
dobře zvládnout i rok 2014. Přeji vám všem, aby 
byl váš život plný radosti a lásky. Přeji vám, abys-
te nepotřebovali slzy. Jsou události, které překryjí 
jakýkoli úspěch. Jsou neštěstí, která nám berou 
všechnu radost. Jsou chvíle, kdy je člověk zoufalý. 
Jsou ztráty, které nic nenahradí. A přesto se stále 
znovu zvedáme a nacházíme nové naděje a novou 
životní sílu. Přeji Novoměšťanům, vám všem sou-
sedům, přátelům a známým, aby se vám to špatné 
a zlé vyhýbalo. A přeji nám všem, abychom měli 
dost sil a vůle k dobrému a šťastnému životu. 

Michal Šmarda, 
starosta Nového Města na Moravě
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Parkovací místa 
na Hornické
V souvislosti se stavbou bazénu přibydou na Hor-
nické ulici také parkovací místa. V současnosti se 
zpracovává studie a hledá se nejlepší řešení. V lo-
kalitě sice jsou nová místa pro auta, přesto jich je 
tu stále nedostatek. Město tak  bude pokračovat 
ve výstavbě nových míst. Vedle Hornické se pro-
blémy s nedostatkem parkovacích ploch týkají 
ulic Luční, Budovatelů, Masarykova, Tyršova 
a Radnická. O přesných plánech budeme infor-
movat v dalších vydáních Novoměstska. -mah-

Rozpočet schválen. Město čekají rekordní investice
Nová atrakce využije sítě stávajících tras a nebude 
znamenat velký zásah do přírody. Náklady na vy-
budování cyklotratí, stejně jako přestavba školky na 
Drobného, o které píšeme na jiném místě, budou 
hrazeny z větší části z evropské dotace. Investice 
však nejsou jedinou položkou rozpočtu. Nemalé 
prostředky spolkne, stejně jako v předchozích letech, 

školství, doprava, správa bytového fondu. Šetřit se 
nebude také v příspěvcích města na kulturu a sport. 
Úspory naopak opět postihnou provozní náklady 
města. Vzhledem k tomu, že část dotací bude měs-
tu vyplacena až v roce 2015 a pro výstavbu bazénu 
bude zapojen fond strategických rezerv města, je 
rozpočet plánován jako deficitní. Příjmy jsou pláno-

vány ve výši 211 milionů, dá se však předpokládat, že 
budou vyšší. Schválená rozpočtová suma tak nemu-
sí být konečná. Přesnou výši ukáže až druhé pololetí 
roku 2014. Je tak velká pravděpodobnost, že se defi-
cit sníží. K velkým úsporám totiž v posledních letech 
dochází i díky transparentním veřejným soutěžím.         

-mah-

Školka na Drobného se zvětší 

V březnu odstartuje rekonstrukce mateřské škol-
ky na Drobného ulici. Opraveny budou stávající 
prostory, dále dojde k jejich rozšíření. „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 původní návrh počítal s tím, že 
se stavební práce uskuteční za provozu, nakonec 
tomu bude jinak. „Bezpečnost dětí je naprostou 
prioritou, proto jsme se rozhodli po dobu staveb-

ních prací školku opustit a využít náhradní pro-
story,“ vysvětluje ředitelka Ivana Buchtová. Děti 
najdou dočasné zázemí v mateřinkách na Tyršo-
vé a Žďárské. Počítá se také s využitím jedné třídy 
v přízemí budovy gymnázia a kapacity školky ve 
Slavkovicích, kam bude děti vozit jedna z učite-
lek mateřinky. Děti sice na chvíli změní prostředí, 
program jejich výuky však zůstane stejný. „Naše 
práce nebude omezena a bude probíhat obvyk-
lým způsobem,“ doplňuje Buchtová. Nic se nebu-
de měnit ani na stravování. Obědy se budou vařit 
na základní škole a následně rozvážet na jednot-
livá místa. Stavební práce na Drobného by měly 
skončit v druhé polovině srpna. Děti se do nových 
prostor nastěhují po letních prázdninách. Nové 
tu budou nejen tři třídy, ale také sociální zázemí 
či zázemí pro zaměstnance. Ve školce bude dále 
zbudován bezbariérový přístup. Navýší se také 
počet parkovacích míst pro rodiče, kteří do škol-
ky vozí své děti. Proměnou projde i školní zahra-
da. Část nákladů spojených s rekonstrukcí školky 
uhradí město ze svého, zbytek 15 milionů pokryje 
z dotace, kterou se městu podařilo získat. -mah-

Více sběrných míst 
odpadu 

Měření kvality 
ovzduší

Komenského náměstí změní podobu 
Jedno z nejnavštěvovanějších míst ve městě čeká 
rekonstrukce. V březnu se začne opravovat Ko-
menského náměstí. „Dojde k opravám chodníků, 
vybudování no-
vého parkovací-
ho stání, úpravě 
veřejné zeleně. 
Do pořádku bude 
dáno také veřejné 
osvětlení,“ popi-
suje místostaros-
ta města Pavel 
Štorek.  V přípa-
dě nového osvět-
lení budou v mís-
tě postaveny 
hliníkové stožáry v černém provedení.  V souvis-
losti s úpravou zeleně se počítá s výsadbou takřka 
500 nových rostlin, z čehož bude 15 stromů. Bě-
hem rekonstrukce náměstí dojde také k úpravám 

evangelického kostela.  Počítá se s vybudováním 
bezbariérového přístupu, s čímž souvisí úpravy 
schodiště u brány a dvou bočních ramp.  V místě 

dále přibydou la-
vičky a odpadko-
vé koše. Rekon-
strukce náměstí   
bude spojena 
s dopravními 
omezeními. Řidi-
či se musí připra-
vit na problémy 
s parkováním a 
zhoršený průjezd. 
Omezení čeká 
i chodce. Jejich 

pohyb bude usměrňován s ohledem na průběh 
prací. Rekonstrukce, která si vyžádá částku 4,5 
milionu korun, by měla skončit v červnu. Veškeré 
náklady budou hrazeny z rozpočtu města. -mah-

Kraj Vysočina publikoval Roční závěrečnou 
zprávu z měření kvality ovzduší v regionu. To 
bylo mapováno v období od 1. 10. 2012 do 30. 
9. 2013. Mezi lokality, kde měření probíhalo, 
bylo zařazeno také naše město. Měřící souprava 
byla umístěna mezi budovami Základní školy 
Leandra Čecha. Ovzduší se tu měřilo celkem 
čtyřikrát. Zjištěno bylo mimo jiné to, že ovzduší 
ve městě trpí především v zimě, a to z důvodu 
topné sezóny a používání pevných paliv. Další 
informace o tom, jaký vzduch dýcháme, najde-
te na stránce www.ovzdusivysocina.cz. -mah-

Strážníci se zaměří 
na pyrotechniku
Během oslav příchodu Nového roku se novo-
městští strážníci zaměří na používání zábavní py-
rotechniky. „Vyhláška zakazuje užívání zábavné 
pyrotechniky v památkové zóně města,“ říká veli-
tel městských strážníků Jiří Hradil. Další opatření 
strážníci nechystají.  „Ze zkušenosti z předešlých 
let víme, že oslavy probíhaly vždy ve sváteční atmo-
sféře a bez vážnějších problémů,“ dodává Hradil.

Ve městě vzniknou další sběrná místa na třídě-
ný odpad. Vybudována budou díky spolupráci 
se společností EKO-KOM. Společnost bude 
nově obhospodařovat sběrnou síť a v rám-
ci toho vybuduje další místa sběru. Ročně 
bude investovat částku 100 tisíc korun. -mah-

Omezený provoz 
nemocnice
Od 23. prosince do 3. ledna budou v novoměst-
ské nemocnici uzavřeny ambulance lymfologic-
ká, venerologická, kožní, ambulance estetické 
medicíny, endokrinologická, plicní, onkologická 
a ambulance bolesti a paliativní léčby. Upravenou 
provozní dobu hlásí i v dětských ambulancích 
a v infekční a diabetologické ambulanci. -mah-

Úpravy přechodů ve městě
Půl milionu korun půjde v nadcházejícím roce 
do úprav přechodů pro chodce. „Uvažujeme o 
úpravách přechodů na Žďárské ulici, u nemoc-
nice či uzlu Křičkova-Smetanova-Nezvalova,“ 
přibližuje starosta Nového Města Michal Šmarda. 
Tyto přechody již nesplňují bezpečnostní poža-
davky. Ať už jde o jejich délku či chybějící osvět-
lení. Proměnou projde také přechod před I. ZŠ. 
V souvislosti s rekonstrukcí horní části náměstí 
tu bude položen nový povrch a doplněny orien-
tační prvky pro zdravotně postižené. Město tak 
bude nadále pokračovat v přestavbě zastaralých 

zeber. Bezpečněji se již přechází u kina, dále na 
Brněnské a Křičkově ulici. Nový je také přechod 
na Tyršově u křižovatky s Monseovou, který byl 
označen a nasvětlen. V budoucnu se úprav do-
čká také přechod na Masarykově, kde by měly 
pomoci semafory. V současnosti se zpracovává 
i projekt na bezpečné přecházení u Lidlu. Zde 
byl v roce 2012 vybudován nový přechod a na něj 
by měly navazovat další. „Na přechod od Lídlu 
naváže chodník a další přechod. Úpravy budou 
pokračovat tak, aby lidé mohli dojít bezpečně 
od Maršovic i od města,“ uzavírá Šmarda.  -mah-

pokračování ze strany 1

Přehled investičních akcí v roce 2014

Zeptali jsme se zastupitelů: Jaký je Váš názor na schválený rozpočet města na rok 2014?

Průhledné hospodaření. Město zveřejní smlouvy
Od nového roku bude moci kdokoliv na internetu 
nahlédnout do smluv, které naše město uzavírá. Tím 
se ještě více zprůhlední jeho hospodaření. „Ještě 
více se otevíráme veřejné kontrole. Pro občany tak 
odpadá nutnost dojít na úřad, požádat o vydání 
informace a platit správní poplatek,“ říká novo-

městský starosta Michal Šmarda. Smlouvy budou 
zveřejněny podle data, později přibude vyhledávání 
podle různých kritérií. Zveřejňování smluv doplní 
již osvědčenou službu klikacího rozpočtu a také tzv. 
transparentní účet města. „Prostřednictvím tohoto 
účtu mohou lidé sledovat pohyb na účtu města a 

zjistit, kolik se tam právě nachází peněz a jaké část-
ky tam v poslední době přibyly,“ vysvětluje staros-
ta. Tím ale výčet novinek nekončí. Od 1. ledna pak 
budou Novoměstští moci prostřednictvím klika-
cího rozpočtu zkontrolovat nejenom hospodaření 
města, ale i jeho příspěvkových organizací. -mah-

Mgr. Ladislava Kachlíková (ČSSD)
Oceňuji, že rozpočet na rok 2014 byl schválen a nemusíme řešit provizoria. Na příští rok se městu podařilo zařadit velký po-
čet investičních akcí, které budou lidem prospěšné. Město se bude dále měnit k lepšímu a modernizovat. Nejdiskutovanější 
položkou rozpočtu je jistě stavba bazénu. Jako učitelka nemám nic proti jeho výstavbě a podpořila jsem rozhodnutí o jeho 
financování. Kdo absolvoval s padesáti třeťáky nebo čtvrťáky cestu do Žďáru nebo Poličky na plavecký kurz, ví velice dobře, 
o čem mluvím. Bazén jistě využijí také sportovci, senioři a rodiny s dětmi. Jako předsedkyně osadního výboru v Olešné bych 
si přála více peněz pro místní části, ale chápu, že peněz není nazbyt. I v místních částech se snažíme stavět, opravovat a 
měnit věci k lepšímu. 

Ing. Pavel Štorek (TOP 09)
Rozpočet města na rok 2014 jsem podpořil. Vadí mi deficit, ale jsem rád, že se podařilo omezit utrácení a projídání peněz. 
Dnešní schodek tak tvoří výhradně investice. V letošním roce se nám podařilo získat dotace na projekty, které město po-
třebuje, a to samé nás čeká i v příštím roce. Pro město je důležité, aby radnice byla schopna jednat o dotacích, připravovat 
projekty a protlačit zájmy Nového Města. Zatím se to daří a doufám, že v tom budeme pokračovat. Každý ví, že jsem nesou-
hlasil se záměrem výstavby bazénu. V tomto jsem prohrál, ale jsem rád, že se nám podařilo projekt alespoň zlevnit a očesat o 
neúčelné a předražené nesmysly. Dnes už bazén musíme dotáhnout do konce. Když už rozhodnutí jednou padlo, musíme to 
co nejlépe a bez problémů zvládnout. Nemůžeme svá rozhodnutí každý měsíc měnit, to bychom byli za blázny.

Lubomír Buchta  (NS)
Schválený rozpočet je pro mě osobně zklamáním. Město bude hospodařit v mínusových číslech, a to díky zbytečné výstavbě 
novoměstského bazénu. Tím, že si na jeho stavbu musí město půjčit polovinu peněz, bude se dalších pět let potýkat s ne-
dostatkem finančních prostředků. Výstavbou bazénu udělalo město krok vedle, v blízkém okolí je jich dostatek. Bude se 
tak muset ještě více uskromnit a na další větší investice, například na sportovní halu, nebudou v dalším volebním období 
peníze. 

Příjmy Výdaje
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Tři kříže získali svoji původní podobu

Město vybuduje další turistické stezky

Kulturní památka Tři kříže se po desetiletích opět 
stala dominantou města, viditelnou z širokého 

okolí. V prosinci proběhlo odlesnění části loka-
lity. „Trvale byla vykácena plocha o rozloze 0,8 
ha  z celkové plochy porostu o výměře 2,61 ha. 
Z místa bylo  vytěženo 58 m³ dřeva“, upřesnil Bo-
humil Dostál z odboru investic a správy majetku 
města. V převážné většině se jednalo o náletové 
břízy a mladé smrky. Po odstranění pařezů budou 
uvolněné plochy urovnány a zatravněny. Tři kříže 
patří mezi turisticky lákavou lokalitu nejen pro 
svoji historii, ale i snadnou dostupnost. Od cent-
ra města je vzdálena přibližně 1 km. „K zalesnění 
památky došlo v 50. letech, kdy byla tendence z 
politických důvodů kříže schovat“, vysvětlila Syl-

va Tesařová z Horáckého muzea důvod, proč byla 
památka po desetiletí skryta v lesním porostu. - svj- 

Zapojte se do akce „Najdi studánku“

Rok 2013 pohledem strážníků: Přestupků neubylo
Rok 2013 se nelišil od předchozích. Tak hodnotí 
strážníci právě končící rok. „Co do počtu událos-
tí, tak i jejich strukturou nevybočoval rok 2013 
z let předešlých. Nejčastěji strážníci řešili špat-
ně odstavená či zaparkovaná vozidla. Není tak 
náhodou, že nejvíce přestupků bylo řešeno v do-
pravě,“ říká velitel novoměstských strážníků Jiří 
Hradil. Na nudu si však strážníci stěžovat nemo-
hou. Prověřeni byli hned počátkem roku, kdy se 

v našem městě konalo MS v biatlonu. „Strážníci 
dohlíželi na dodržování pořádku především 
v centru města, kde probíhaly doprovodné akce 
s velkým počtem návštěvníků,“ popisuje Hradil. 
Od začátku roku do první poloviny prosince řeši-
li strážníci 853 přestupků, které byly páchány po 
celém městě. „Mezi nejproblémovější lokalitu 
patřilo okolí nemocnice, kde počet přijíždějících 
vozidel převyšoval kapacitu parkovišť. Někteří 

řidiči pak parkovali tam, kde neměli,“ doplňuje 
velitel. Zatímco tento nešvar se podařilo vyře-
šit stavbou nového parkoviště, další přibývají. 
V současnosti je to například parkování vozidel 
na vyhrazených parkovacích místech. Mimo 
pořádkové činnosti strážníci v uplynulém roce 
pořádali výcvik psů pro veřejnost, dále besedy 
na základních školách i školkách a pomáhali při 
organizaci kulturních i sportovních akcí. -mah- 

Městská zeleň pod 
drobnohledem

Historie Tří křížů

V roce 1482 byla postavena na Michovském 
kopci kaplička jako vděk za záchranu obyvatel 
před morem. Kaple později zanikla, ale ze stej-
ného důvodu zde byly postaveny v roce 1680 tři 
dřevěné kříže, které byly v roce 1832  nahrazeny 
kamennými kříži na podstavcích. Dodnes je na 
nich čitelný nápis – poděkování za ochranu před 
morem a cholerou. Dříve se na místo Tří křížů 
konaly poutě a  také se zde pořádaly polní mše.

Kdo by nečetl verš 
„Znám křišťálo-

vou studánku...“.  
A právě tato tři 
úvodní slova z 
básně Josefa Vác-
lava Sládka Lesní 
studánka dala 

název projektu, jehož realizace začne v březnu 
2014.  Cílem je obnovit a opravit studánky, které 
se nacházejí v okolí Nového Města na Moravě 
a Bystřice nad Pernštejnem.  Jedenadvacet vy-
braných pramenů čeká vyčištění, vybudování 
kamenného základu, zastřešení a instalace 
nových laviček. U každé studánky by také měly 
být umístěny informační tabulky s QR kódy, 
které prostřednictvím mobilního telefonu pro-
pojí návštěvníka s webovou stránkou studánky, 
kde se dozví více o kvalitě vody.  O tom, která 

studánka se dočká obnovy, můžete rozhodnout 
i vy. Zašlete svůj tip na emailovou adresu znam.
studanku@gmail.com. Do zprávy napište ná-
zev studánky a její přesnou polohu, doplněnou  
fotografií. Hlavním kritériem výběru je polo-
ha studánky. Vaše studánka se musí nacházet 
v jedné z 69 obcí, které jsou součástí MAS Zubří 
země. Seznam obcí najdete na internetových 
stránkách www.zubrizeme.cz.  Další informace 
získáte na tel.:  728 479 342 nebo 566 590 399, 
731 575 342. V rámci projektu budou obnove-
ny také studánky na Nedvědicku a v okolí Mo-
ravských Budějovic. MAS Zubří země a MAS 
Rokytná, které projekt realizují, se podařilo na 
uskutečnění akce získat dotaci ve výši 2,4 mil. 
Kč z Programu rozvoje venkova ČR.  Obnova 
jedné studánky vyjde přibližně na 40 tisíc korun. 

-red-, Miloš Brabec, 
předseda Mikroregionu Novoměstsko

Den otevřených dveří ve Zdislavě

Denní stacionář Centra Zdislava bude po 
rekonstrukci slavnostně otevřen 9. ledna 
2014. Všichni jsou srdečně zváni na prohlíd-
ku nových prostor, a to od 12 do 16 hodin.

Novoměstské IC obstálo na jedničku
Pokud by se návštěvníci novoměstského infor-
mačního centra (IC) chytili za ruce a postavili se 
vedle sebe, v roce 2013 by jejich zástup dosáhl 
z Nového Města na Moravě do Žďáru nad Sáza-
vou. Vytvořili by totiž řetěz dlouhý téměř 12 km. 
A to nemáme k dispozici počty návštěvníků za 
druhou polovinu prosince a nepočítáme ty, kte-
ří si přišli do IC "jen" zakoupit lístek do muzea, 
podzemí či na mlejnek. Nejpočetnější skupinu 
návštěvníků centra tvořili domácí turisté. Velká 
část z nich měla zájem o informace a prohlídku 
biatlonového areálu, obrázkové cesty v Ochoze 
a soch Michala Olšiaka. Často a rádi návštěvní-
ci využili možnosti současně navštívit Horácké 
muzeum s mlejnkem z Víru a Strašidelné podze-
mí. Druhou nejpočetnější skupinou byli místní 
občané. Na třetím místě jsou potom zahraniční 
turisté. Nejvíce jich k nám zavítalo z Německa 
a Rakouska, dále ze Slovenska, Velké Británie a 
Spojených států. Informační centrum na Vratisla-
vově náměstí 114 je otevřené s výjimkou tří dnů 
(24.12., 1.1., Velikonočního pondělí) nepřetržitě 
celý rok. Zadat zde můžete soukromou řádkovou 
inzerci, vzpomínky a poděkování do měsíčníku 
Novoměstsko. Zajišťujeme prodej vstupenek na 

kulturní akce, kopírování, faxování, skenování, 
prodej známek a pohledů, prodej suvenýrů, hláše-
ní místního rozhlasu a pořádáme také farmářské 
trhy včetně workshopů. K dispozici je zde veřej-
ný internet. V roce 2013 novoměstské IC využilo 
také možnost tzv. mystery shoppingu. V praxi 
to znamená, že informační centrum navštíví v 
utajení pracovníci agentury Czechtourism, pro-
vádějící kontrolu. Chovají se jako běžní turisté a 
po ukončení návštěvy  vyhodnotí chování pracov-
níků, jejich vstřícnost, objem a kvalitu informací, 
které zde získali, rychlost, s jakou byli obslouženi, 
vybavení infocentra. Mystery shopping je součás-
tí procesu certifikace, kterým prochází naše in-
focentrum pravidelně. Za rok 2013 nám utajená  
kontrola  přiřkla 95% z možných 100%. Přitom 
za výborný výsledek je považováno již získání 
80%. Velmi nás to potěšilo a doufáme, že s našimi 
službami budete i v roce 2014 – bez zmiňovaných 
tří dnů – 362 dní nepřetržitě spokojeni. Nově se 
můžete těšit na komentované prohlídky muzea, 
města a řadu akcí pro děti i dospělé. Podrobněji 
vás o novinkách budeme informovat v dalších 
číslech Novoměstska.      Ing. Jitka Svojanovská, 
vedoucí Horáckého muzea a informačního centra

František Laštovička: Zimu zvládneme 
Šéf novoměstských TS František Lašto-
vička v krátkém rozhovoru odpovídá, jak 
je město připraveno na příchod zimy.

Změnilo se něco v přípravách, nebo se město 
bude držet osvědčeného?
Město postupuje v přípravě na zimu po-
dle schváleného Plánu zimní údržby měs-
ta. Následně si práce při zimní údržbě 
sjednává s naší společností. Při provádění 

zimní údržby města využíváme zkušeností 
z minulých let tak, aby následky zimy při-
nášely občanům města co nejméně starostí.

Jaká technika bude v případě velkého množ-
ství sněhu použita? 
Technika, kterou je naše společnost vy-
bavena, postačuje k pokrytí běžné zimní 
údržby. Pro mimořádné případy, které čas 
od času zima přinese, máme smluvně ošet-

řenou výpomoc novoměstskými firmami.

Kde si během zimy zabruslíme? 
Tuto aktivitu lze v Novém Městě provozovat, 
pokud to klimatické podmínky dovolí, pouze 
na místních rybnících. Mimoto jsou v No-
vém Městě party nadšenců, které si zpestří 
zimu na uměle vytvořených plochách. Naše 
společnost jednu takovou připravuje, a to 
opět pod Klečkovským rybníkem. -mah-

V zimních měsících si zeleň ve městě užívá vege-
tačního klidu. Neznamená to ale, že by péče o ni 
byla na bodu mrazu. V pozoru jsou jednak pracov-
níci zahradnictví, kteří se o zeleň v průběhu roku 
starají, ale i firma, která měla na starost výsadbu 
rostlin a stromů v rámci projektu Revitalizace 
zeleně ve městě. Po dobu 36 měsíců ručí firma za 
to, že zeleň v našem městě bude plnit svoji funkci, 
tím pádem i „dělat parádu“. Nově vysázené stro-
my byly již na podzim přihnojeny a pravidelně za-
lévány. Průběžně bylo také zjišťováno, zda stromy 
netrpí chorobami, či je nenapadli škůdci. Péče 
nejen o stromy, ale také o travnaté plochy a trval-
kové a keřové záhony se naplno rozjede v jarních 
měsících. V rámci projektu bylo ve městě vysáze-
no 15 846 kusů dřevin, z toho 163 stromů. -mah-

Po dvou vybudovaných turistických stezkách 
se v novém roce postaví další dvě. Prokoukne 
stezka ke Třem křížům a cesta ke Koupališti. 
V průběhu prací bude zpevněn jejich povrch, dále 
tu budou vybudována nová odpočívadla. Vyba-
vena budou lavičkami, stoly a odpadkovými koši. 

Vše by se mělo stihnout během dvou měsíců, 
přičemž práce na nich začnou v červnu. „Do té 
doby je třeba vyřídit veškeré záležitosti spojené 
s čerpáním dotačních prostředků a vybrat stavi-
tele,“ popisuje místostarosta Nového Města Pa-
vel Štorek. V souvislosti se stavebními pracemi 

je třeba počítat s dočasně omezeným pohybem v 
obou lokalitách. Rekreační trasy jsou obnovová-
ny ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí 
Žďárské vrchy za podpory Záručního a inter-
venčního fondu. Na podzim byla již zpevněna 
cesta k Hubertovi a trasa okolo Černé skály. -mah-

Zvýšení cen vodného a stočného
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko schválil 
nové ceny vodného a stočného pro rok 2014. Ty 
budou o něco vyšší než v roce 2013, zdražení 
však nebude skokové. Vodné a stočné bude od 
ledna dražší o 4 Kč za m³. Celková cena bude 
činit 88,40 Kč. Do zdražení se promítne vyšší 
cena energií, surové vody, ale také investice do 
infrastruktury dotované Evropskou unií. Zvý-

šení ceny rovněž souvisí s poklesem prodeje 
vody, a tedy s poklesem její spotřeby. Úprava 
ceny vody pro vodné a stočné představuje pro 
rodinu s průměrnou spotřebou okolo 85 m³/
rok, napojenou na veřejný vodovod a kana-
lizaci, zvýšení výdajů z rodinného rozpočtu 
o zhruba 30 Kč za měsíc, ročně tedy o 360 Kč. 
 -mah-

Slavnostní zahájení provozu 
městské autobusové dopravy

V pondělí 6. ledna 2014 se v 11 hodin uskuteční na dopravním terminálu (vlakovém 
nádraží) slavnostní zahájení provozu novoměstské MAD.

Všichni jste srdečně zváni. 
Více informací o MAD, předplacené kartě, jízdném, jízdních řádech a rozmístění 

zastávek se dočtete ve speciální příloze tohoto čísla.

Novinky 
z gymnázia
Tak jako každoročně, i v letošním školním roce 
se gymnázium prezentuje řadou aktivit pro 
veřejnost. Po nádherném programu „S Váno-
cemi za dveřmi“ se blíží řada dalších akcí. Prv-
ní z nich jsou „Dny otevřených dveří“, které 
budou letos naplněny novými zajímavostmi. 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium 
a širokou veřejnost na tyto „Dny otevřených 
dveří“, které se konají v pátek 24. 1. 2014 
od 13.00 hodin do 17.00 hodin a v sobo-
tu 25. 1. 2014 od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 
Gymnázium nabízí studium osmileté, kte-
ré je určeno pro žáky z pátých tříd, a čtyřleté, 
určené pro žáky z devátých tříd. Po oba dva 
dny bude pro zájemce o studium z řad žáků 
základních škol připravena soutěž „Gymplí-
kova cesta“ s bohatými cenami pro všechny.
Každý může zúročit své vědomosti a do-
vednosti, ale i sportovní nadání, napří-
klad při střelbě na laserovém simuláto-
ru, nebo se může vyřádit u velkoplošné 
obrazovky a xBOXu  při olympijských sportech.
Přijďte k nám na „Dny otevřených dve-
ří“!        Mgr. Jiří Maděra, ředitel gymnázia

Návstěvnost IC v roce 2013
Domácí turisté:13 572
Zahraniční turisté: 881
Místní občané : 7 658
Celkem: 22 111

Údaje jsou k 15. 12. 2013 a nejsou v nich zahr-
nuti návštěvníci, kteří si v informačním centru 
zakoupili vstupenky do Horáckého muzea nebo 
Strašidelného podzemí.                                                
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Plesová sezona vrcholí
S přelomem roku se láme i plesová sezona. Na 
podzim jsme měli možnost navštívit kromě 
tradičního stužkovacího plesu gymnázia a 
závěrečného tanečního věnečku nový a zcela 
originálně pojatý Spolubál. Začátkem roku 
2014 se můžete na těchto oblíbených spole-
čenských událostech v kulturním domě bavit 
dál. Na pátek 16. ledna je připraven napří-
klad ples SFK Vrchovina a již dnes se všichni 
příznivci těší, zda funkcionáři opět vymyslí 
nějaké vtipné předtančení. O týden později 
se pod záštitou starosty města koná společen-

ský ples firmy Medin, a.s., který pořádá spolu 
s Nemocnicí Nové Město na Moravě. Pořada-
telé vždy na tuto událost zvou nějakou známou 
osobnost naší hudební scény. Letos vystoupí 
zpěvačka se sametovým hlasem Ilona Csáková, 
dále zahraje skupina Kolorez a zatančí skupina 
SMYK. Sezona pokračuje i v únoru. Základní 
umělecká škola Jana Štursy chystá již svůj pátý 
ples. Tentokrát se inspirovala svátkem zamilo-
vaných, a tak Laskavý ples rozezní tóny kapel,  
hudebních uskupení, souborů ZUŠ v pátek 14. 
února. „Pozadu nezůstanou ani další obory, 

návštěvníci se proto mohou těšit na nejedno 
překvapení“, konstatuje ředitelka školy Eva 
Mošnerová. Hned druhý den po Laskavém ple-
su můžete vyrazit na ples i mimo Nové Město. 
V Kulturním domě v Pohledci se koná v pořadí 
již 4. Zahradnický ples, kde zábavu tradičně 
rozvíří Bosorky. Dvě společenské akce chystá 
i Dům dětí a mládeže. Mladší ročníky to mo-
hou roztočit na Valentýnské diskotéce v sobotu 
15. února a všichni milovníci retra by se měli 
nachystat na poslední únorový pátek, to se v 
kulturním domě uskuteční Oldies party. -kuku-

Rok 2014 - Rok bratří Křičků

Přijďte fandit mladým sportovcům 
na Zimní olympiádu dětí a mládeže

Od 19. do 23. ledna hostí Kraj Vysočina Zimní 
olympiádu dětí a mládeže. Tři disciplíny – bě-
žecké lyžování, biatlon a lyžařský orientační běh 

– se konají ve Vysočina Areně v Novém Městě. 
Pro mladé sportovce je to příležitost vyzkoušet 
si, jaké to je, zúčastnit se velké sportovní akce 
na sportovištích, která běžně využívají světové 
sportovní špičky. Svým charakterem soutěž na-
vozuje atmosféru opravdových olympijských her 
včetně zapálení olympijského ohně, slavnost-
ních ceremoniálů či složení olympijské přísahy. 
Kromě Nového Města na Moravě změří 
sportovci své síly také ve Žďáru nad Sáza-
vou – rychlobruslení, krasobruslení, Velkém 
Meziříčí – snowboarding, alpské lyžová-
ní, Jihlavě a Havlíčkově Brodě – lední hokej.

Více informací včetně přesného rozpisu  míst 
a času jednotlivých soutěží  plus další zajímavosti 
najdete na webové stránce: www.odm2014.cz.
Vstup na všechny programy a závody je zdarma.

-svj-

Olympiády jsou republikovou soutěží kraj-
ských reprezentací v kategoriích mladších a 
starších žáků a žákyň a odehrávají se v dvou-
letých cyklech. Zároveň se střídá jejich letní 
a zimní podoba. První ročník letní olympiá-
dy proběhl v roce 2003 v Pardubickém kraji. 
Zimní olympiáda dětí a mládeže měla pre-
miéru v únoru roku 2004 a mladé sportovce 
hostil Středočeský kraj. Kromě sportovních 
soutěží jsou pravidelně součástí ODM rov-
něž umělecké či vědomostní disciplíny, na-
příklad výtvarná nebo instrumentální soutěž. 

„Vítej Horácko milé! Kaliny, šípky a lísky, javory, 
jeřáby rudé, myslivny ztracené v lesích, v lipách 
schované vísky, mechem obrostlé tváře žulo-
vých skal.“ Tak o svém milovaném kraji, o Ho-
rácku, básnil Petr Křička, v němž spolu se svým 
bratem Jaroslavem, sestrou Pavlou a proslulou 
bábinkou prožil nejkrásnější léta svého života. 
Je tedy samozřejmé, že i Nové Město je na 
své umělce náležitě pyšné a chce jim projevit 

úctu, která jim bezesporu náleží. Velkou příle-
žitostí se pro to stal rok 2014, kdy si připome-
neme  45. výročí úmrtí hudebního skladatele 
Jaroslava Křičky (27. 8. 1892 - 23. 1. 1969) 
a 130. výročí narození a 65. výročí úmrtí bás-
níka Petra Křičky (4. 12. 1894 - 25. 7. 1949).
Z tohoto důvodu se Rada města rozhod-
la rok 2014 věnovat bratrům Křičkovým.
Rádi bychom Vás seznámili s nabídkou  kul-
turních a společenských akcí, které pro vás 
v souvislosti s Rokem Křičků  připravilo  
město spolu s novoměstskými instituce-
mi a organizacemi. Jako jednotná linka by 
se mělo u všech aktivit Roku bratří Křič-
ků objevovat logo, na jehož tvorbě se po-
díleli učitelé novoměstské ZUŠ J. Štursy.
Rok bratří Křičků bude zahájen 6. března, 
kdy proběhne v Horáckém muzeu vernisáž 

výstavy věnovaná sourozencům Křičkovým.  
Na ni bude v červnu navazovat koncert Tria 
Martinů, který se uskuteční v Horácké galerii.
Památku Petra Křičky uctíme 25. července polo-
žením kytice na jeho hrob a poté bude následovat 
turistická procházka k nově vysazenému šípko-
vému keři Petra Křičky v lokalitě Nad Městem.
Petru Křičkovi, jako abiturientu novoměstské-
ho gymnázia, bude věnován i vzpomínkový 
pořad, který se uskuteční 20. září v rámci oslav 
120. výročí založení novoměstského gymnázia.
Rok bratří Křičků vyvrcholí 23. října na Maršov-
ské rychtě literárně - hudebním večerem, který 
bude zcela v režii žáků a učitelů ZUŠ Jana Štursy.
Věříme,  že aktivity připravené v rámci Roku bra-
tří Křičků vás osloví a podpoříte je svou účastí.

Žofie Řádková, odbor školství, 
kultury a cestovního ruchu

To nejlepší z muzeí a galerií Vysočiny je nyní on-line
Prohlédnout si exponáty a umělecká díla pa-
desáti sbírkotvorných institucí a organizací na 
Vysočině můžete nyní i přes webovou stránku: 
www.mgvysociny.cz. Jde o projekt s názvem 

„Muzea a galerie na Vysočině on-line”. Jeho 
realizace probíhala více než tři roky, kdy bylo 
digitalizováno do formátu 2D nebo 3D přes pět 
tisíc sbírkových předmětů. Najdete mezi nimi 
i exponáty dvou novoměstských institucí - Ho-
ráckého muzea a Horácké galerie. V našich, 
ale i v ostatních institucích byl také instalován 
tzv. informační kiosek, aby si návštěvníci mohli 

před prohlídkou expozic vybraná díla předem 
nastudovat. Databáze uměleckých děl může být 
i nadále rozšiřována, a tak zde nenajdete pou-
ze vystavené předměty, ale i ty, které jsou očím 
návštěvníků skryté v depozitářích. Hledat v ka-
talogu můžete hned několika způsoby. Patrně 
nejrychlejším je zadat jméno instituce, autora 
nebo tematický okruh přímo do vyhledávacího 
okénka v levém horním rohu. Realizátoři pro-
jektu sice dbali i na interaktivitu stránek, ta však 
zaujme spíše jen děti, protože pro badatele a od-
borníky nic převratného nenabízí. Navíc maxi-

mální přiblížení děl už jeví známky nedostateč-
ného rozlišení a rotace 3D objektů je v mnoha 
případech zcela zbytečná. Zlepšovat by se daly 
i popisky děl a formální úprava, ale věřme, že tyto 
drobné chyby realizátoři v budoucích měsících 
odstraní. Jisté je, že jako přehledný katalog se 
základními informacemi pro širokou veřejnost 
je tato webová aplikace zcela dostačující. V tep-
le domova při ní můžete strávit i několik hodin. 
Pak už jen zbývá do dané instituce vyrazit a po-
dívat se na sílu a kouzlo originálních provedení. 

-kuku-

Na jedné lodi bylo plno, plavba byla radostná a pestrá
Loňská benefiční plavba NA JEDNÉ LODI 
skončila, Portimo, o.p.s. ale pluje dál, bohatší 
o společný zážitek, novou zkušenost i kontakty 
a také o  46 tisíc korun čistého výtěžku, který 
podpoří sociální službu Raná péče (ta pomáhá 
rodinám pečujícím o malé děti s postižením). 
Benefiční program přilákal na 400 návštěvní-
ků, kteří si hráli, soutěžili, viděli divadlo, četli si 
v palubním deníku k benefiční plavbě, připnuli 
si originální placku, jedli, pili, poslouchali muzi-
ku i zpívali, smáli se při pohledu na oživlé sochy 
námořníků, fotili se v přístavním fotoateliéru na 
lodi, krmili velryby a lovili rybky, skládali papíro-
vé lodičky, dražili v dobročinné aukci, zkrátka se 
společně bavili a radovali. Odpolední program, 
plný her, soutěží, divadla a další zábavy, vyhle-
dali hlavně rodiče s dětmi. Milým překvapením 
byl i zaplněný gobelínový sál, kde se s úspě-
chem odehrála  dobročinná dražba. Stolová 
úprava velkého sálu kulturního domu vytvořila 
prostředí, které lákalo nejen k poslechu skvě-

lé hudby, ale i ke společnému zpěvu. Chceme 
poděkovat všem, kdo konání benefice v této 
podobě umožnili – pracovníkům, dobrovolní-
kům, Spirituál kvintetu, Novoměstským kul-
turním zařízením, dárcům a sponzorům i všem 
těm, kdo přišli, pluli s námi a podpořili dobrou 
věc! Ruth Šormová, ředitelka  Portimo, o.p.s.

Herci popřáli do nového roku
Posledním divadelním představením v roce 
2013 v Novém Městě na Moravě se stalo 
představení Milostný trojúhelník. Bravur-
ní improvizaci na vyřčené motivy z publika 
tak rozehrála trojice Pavel Liška, Josef Po-
lášek a Martin Zbrožek. Nezůstalo však jen 
u toho. Herecké trio nahrálo našemu městu 

krátkou společnou zdravici. Zvukový záznam 
si můžete poslechnout na noviny.nmnm.cz.

„Milé Nové Město na Moravě, my vám přeje-
me do nového roku 2014 žádné blbosti, ale 
samé chytrosti a radosti, ale hlavně hodně 
lásky. A všechno nové, protože i u vás je po-
řád všechno nové a navíc na Moravě.“-kuku-

Galerie plná výtvarníků
Vysočina 2013 je název rozsáhlé výstavy, kterou 
ještě během celého ledna můžete navštívit v Ho-
rácké galerii. Výstava nezachycuje současnou 
podobu našeho malebného kraje, ale pod jejím 
názvem se ukrývá rozmanitá tvorba skoro čtyř 
desítek autorů ze Sdružení výtvarných umělců 
Vysočiny a Klubu výtvarných umělců Horácka. 
Vysočina je tak „pouze“ pojítkem napříč mno-
ha technikami, které můžete na této výstavě 
obdivovat. Rok 2013 zase odhaluje, že jde spíše 
o tvorbu novější. Horácká galerie této výstavě 

přenechala hned několik výstavních sálů a vybe-
re si opravdu každý. Od maleb, grafiky, designu 
až po fotografie a šperky. Rozmanitost výstavy 
tak stojí v pěkném kontrastu s expresionistic-
ky vzhlížející výstavou přibyslavského sochaře 
Romana Podrázského, umístěnou v zámeckém 
podkroví. Jeho teologickými texty ovlivněná 
malířská tvorba přímo rozechvívá duši a vta-
huje diváka do děje. Nenechte si výstavu ujít, 
rozjímat při ní můžete jen do neděle 26. ledna. 

-kuku-, -HG-

HM připravuje
V příštím roce chystá Horácké muzeum široké 
spektrum výstav. Pro milovníky umění a řemesel 
je připravena výstava obrazů a zrestaurovaného 
nářadí Martina Jelínka, dále výstava otce a syna 
Jana a Ondřeje Svobodových, na které uvidíte 
obrazy, sochy, hračky či nábytek. Děti určitě po-
těší loutky a dekorace z animovaného večerníčku 
Krysáci. Pochlubíme se také přírůstky muzea 
za poslední desetiletí, nebude chybět tradiční 
přehlídka prací žáků ZUŠ a výstava věnovaná 
přírodě Žďárských vrchů. Ve vestibulu muzea 
budou probíhat výstavy místních fotografů či 
sběratelů, v létě se můžete těšit na historické do-
kumenty a fotografie z historie místích trhů a na 
fotografie, horolezecké náčiní a suvenýry z cest 
horolezce Radka Jaroše. Do muzea můžete přijít 
na tradiční akce, jako je otevírání mlýnku, Noc 
muzeí, Den Země, včelařská výstava Vůně medu 
nebo Vánoční jarmark. Průběžně budou probíhat 
komentované prohlídky muzea a jednotlivých 
výstav spojené s workshopy pro školy i širokou 
veřejnost.                                                                               -ah- 

Sledujte aktuální informace:
www.noviny.nmnm.cz

Uzávěrka únorového čísla Novoměstska 
bude 15. ledna 2014. Do distribuce se dostane 
nejpozději  31. 1. 2014. Své příspěvky a inzerci 
posílejte na adresu zpravodaj@nmnm.cz. Bliž-
ší informace k soukromé inzerci viz strana 11.
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Vrchovina s rekordem a domácí neporazitelnostíKandidatura: Nové Město chce být opět světové

Na úvod zaspali, pak se ale naši fotbalisté pro-
budili k výborným výkonům. Po podzimní části 
soutěže mají na kontě 25 bodů, čímž překona-
li týmový rekord. „Zisk tolika bodů je rekord, 
který jsme kdy za půl sezony v divizi získali a v 
tomto případě panuje v týmu velká spokojenost,“ 
říká místopředseda klubu Roman Wolker. Po 
zásluze patří fotbalistům 6. místo v tabulce se 
skóre 17 vstřelených branek a 14 obdržených. 
Na vedoucí tým z Vyškova ztrácí hratelných 10 
bodů. Během podzimních zápasů se mužstvu 
dařilo především na domácím trávníku, kde ne-

poznalo hořkost porážky. Z 8 domácích zápasů 
se pětkrát radovalo z výhry, třikrát remizovalo. 
Za pozornost stojí pouze 2 obdržené branky. 
Vyzdvihnout je tak třeba výkony gólmana Jana 
Vítka, který na podzim vychytal 8 nul. Výborné 
výkony však předváděla většina hráčů, byť to na 
začátku skřípalo. „Tým se v průběhu podzimu 
vyvíjel, vrátili se do sestavy hráči, kteří byli dlou-
hodobě zraněni či absentovali z dalších důvodů. 
A že to nebylo jednoduché, nám ukázal začátek 
soutěže, který se týmu vůbec nepovedl, a nový 
realizační tým situaci přežil na hraně bytí a ne-

bytí,“ poznamenává Wolker. Nejvíce zápasů na 
podzim odehráli Lukáš Smetana, Jakub Andr-
le, Michal Skalník, Rostislav Sodomka, Jakub 
Skryja, Pavel Smetana, Jan Kolařík, Pavel So-
domka, Jan Vítek a Tomáš Dvořáček. Tito hráči 
by měli tvořit kostru týmu v jarní sezoně. Hovoří 
se i o možném posílení. „Zimní přestávku vyu-
žijeme také k hledání možných posil,“ dodává 
Wolker. Přestávka však bude především časem 
zimní přípravy. „Půjde o klidnou přípravu, zís-
kané body nám dávají pohodu,“ uzavírá Wolker. 

-mah-

Trenér Štukhejl: Mužstvo žene vůle za vítězstvím 

Do dalšího ročníku divizní soutěžně vstu-
povali novoměstští fotbalisté pod vedením 
nového trenéra. Zatímco v úvodu se hráči 
hledali, zbytek podzimní části zvládli na výbor-
nou. „Začali jsme hrát jednoduchý fotbal zalo-
žený na týmovém duchu a dobré obraně,“ vysvět-
luje probuzení lodivod Štukhejl, kterého jsme 
požádali o zhodnocení podzimní části sezony. 

Jaké byly ambice mužstva přes začátkem sou-
těže a nakolik se je po podzimní části podařilo 
naplnit? 
V letním období jsme dobře potrénovali a zapraco-
vali na kondici. Odehráli jsme několik přátelských 
zápasů. Na začátku soutěže však nikdo přesně 

nevěděl, jaké výkony budeme v soutěži podávat. 
Jako novic v novoměstské kabině jsem si stanovil 
půl roku, abych poznal kádr a kvality jednotlivých 
hráčů. Byl jsem v pozici, kdy bylo třeba sklou-
bit výkony jednotlivců do týmového pojetí hry. 
Start do soutěže se týmu nepovedl, v čem spat-
řujete hlavní příčinu? 
Důvodů bylo více. Šlo o určitou demotivaci 
hráčů, kdy jsme nedokázali nahradit Lukáše 
Michala, dále šlo o sílu soupeřů, k tomu je tře-
ba připočítat moje seznamování se s týmem 
a absenci hráčů, kteří byli v tu dobu zraněni. 
Pak následovala dlouhá série dobrých výsled-
ků. Čím si obrat vysvětlujete? 
Museli jsme začít hrát jiný fotbal založený na 
jednoduchosti, bojovnosti, týmovém duchu, 
lepší obranné hře. Impulsem byly také návra-
ty hráčů do sestavy. Ať už jde o gólmana Vítka, 
stopera Dvořáčka, ale také o posunutí Kamila 
Skalníka do ofenzivy. K tomu bych přidal kari-
érní procitnutí Pavla Smetany. V průběhu ob-
dobí, kdy jsme podávali stabilní výkony, které 
přinášely výsledky, se dařilo díky změnám v se-
stavě prodlužovat výsledkovou sérii. Nejvíce si 
ale vážím toho, že jsme v těžkém období zůstali 
jednotní a každý svým dílem přispěl ke zvratu. 

V tabulce jste začali strmě stoupat vzhůru. Jak 
vůbec hodnotíte úroveň divize D? 
Tuto soutěž jsem 4 roky netrénoval. Tím pádem 
mám zdravý odstup a mohu konstatovat, že 
její úroveň v porovnání s předchozími lety šla 
dolů.  U některých týmů shledávám inklinaci k 
amatérskému „dělání“ fotbalu. Zklamáním je 
pro mě i český kolorit kritiky rozhodčích, tre-
nérů a hráčů, mnohdy i od vlastních fanoušků. 
Vrchovinu čeká dlouhá zimní příprava. Co si 
od ní slibujete? 
Rád bych, aby ze stávajícího kádru neodešly 
současné opory. Pokud se nenavrátí Lukáš 
Michal, je třeba jej adekvátně nahradit. Dále 
chci zlepšit naši hru, kádr již znám dobře.  V 
podzimním období nás zlobila předfinální 
a finální fáze hry a určitě se tomuto budeme 
v přípravě věnovat. Také si slibuji zlepšení tré-
ninkové docházky, než tomu bylo v závěru pod-
zimu, a odhodlání hráčů výkonnostně vzrůst. 
S jakými ambicemi vstoupíte do jarních bojů? 
Na tuto otázku vám odpovím po zimní pří-
pravě, na kterou se už teď těším. Na závěr 
chci poděkovat fanouškům za přízeň týmu. 
Musím uznat, že naši fanoušci jsou nejlepší. 

-mah-

Slova se stala skutečností! Pořadatelé biatlonové-
ho mistrovského šampionátu, který se letos konal 
v Novém Městě, podali kandidaturu na všechna 
mistrovství světa v letech 2019 až 2021. „Boom bi-
atlonu v Česku je v současnosti tak velký, že je po-
třeba ho využít. Přestože víme, že šance je relativ-
ně malá, řekli jsme si, že kandidaturu podáme na 
všechny tři roky 2019 až 2021. Uvidíme, jestli bu-
deme úspěšní,“ citovaly agentury šéfa organizač-

ního výboru Jiřího Hamzu. Ve svých plánech se or-
ganizátoři veleúspěšného mistrovství chtějí opřít o 
zázemí, které bylo v našem městě v souvislosti se 
šampionátem vybudováno. „V Novém Městě byl 
zrekonstruován stadion pomocí velkých finanč-
ních prostředků. Ty je potřeba zhodnotit, takže 
každým rokem musíme ve Vysočina Areně uspo-
řádat minimálně jednu velkou akci. Cílem je, aby 
se tu pořádaly čtyři Světové poháry za čtyři roky a 

jednou za deset let MS,“ řekl Hamza. Do karet hra-
je organizátorům také jedinečná atmosféra, která 
novoměstský šampionát provázela. Na 8 soutěž-
ních dnů a slavnostní zahájení přišlo na dvě stě 
tisíc diváků. Na 4 dny bylo vyprodáno. A náklon-
nost Mezinárodní biatlonové unie byla na světě. 

„Hledají se nové destinace, kde chodí hodně diváků. 
Tyhle parametry splňujeme a i v diplomatických 
kruzích máme dobré jméno," dodal Hamza.  -mah-

Zlatá lyže přivítá světovou sprinterskou špičku 
V termínu od 10. do 12. ledna se ve Vysočina 
Areně uskuteční závody Světového poháru 
v běhu na lyžích. V rámci 76. ročníku Zlaté lyže 
tu své síly poměří lyžařští sprinteři. Pojedou se 
jak závody jednotlivců, tak týmů. Po roční pauze 
se Nové Město na Moravě vrátilo do kalendáře 
Světového poháru.  V sobotu 11. ledna se po-
jedou individuální sprinty žen a mužů volnou 
technikou, o den později pak týmové sprinty 
klasicky. Organizační výbor závodu se rozho-
dl zpřístupnit tuto akci pro všechny fanoušky 
zdarma. „Je to naše poděkování za podporu 

a vysokou návštěvnost českých fanoušků při 
MS, díky nimž byla vytvořena na závodech ne-
zapomenutelná atmosféra,“ uvádí předseda 
organizačních výborů Jiří Hamza a dodává: 

„Bereme to jako nabídku na zhlédnutí velkých 
sportovních akcí nejširší veřejností v sezóně, 
kdy nehostíme absolutní světové špičky.“ Další 
velkou akcí ve Vysočina Areně bude ME v biat-
lonu 2014, které se uskuteční na přelomu ledna 
a února. Bližší informace o blížícím se mistro-
ství přineseme v únorovém vydání Novoměstska. 

-mah-

Program Zlaté lyže
Pátek 10. ledna 

Oficiální trénink 14.00-17.00 
Sobota 11. ledna 

Kvalifikace 14.00 
Finále 16.00-17.30 

Neděle 12. ledna 
Semifinále sprintů žen 9.40 
Semifinále sprintů mužů 10.20 
Finále sprintů žen 11.40 
Finále sprintů mužů 12.15 

Lyžařská sezona s novinkami
Lyžování v okolí našeho města bude letos příjem-
nější. Na trasách bylo doplněno terénní značení 
a opraveny byly rozcestníky. Díky krajské dotaci 
z fondu Vysočiny byly dále opraveny mostky na 
Kuklíku a na Třech Studních. V součtu to zname-
ná, že běžkaři na Novoměstsku opět najdou zhru-
ba sto kilometrů kvalitně značených turistických 
tras. Jejich pravidelnou úpravu podpoří nejen 
radnice, ale také společnost E.ON. Radnice dále 
přispívá Sportovnímu klubu na úpravu a osvět-

lení tratí přímo v areálu hotelu Ski. Zde budou 
opět na závodních tratích vyhrazeny hodiny pro 
veřejnost. Lyžařské trasy jsou upravovány seve-
rovýchodně od Nového Města a vedou přes úze-
mí obcí Vlachovice, Sklené, Tři Studně, Fryšava, 
Kadov, Krátká, Sněžné, Samotín, Blatiny, Milovy, 
Podlesí, Kuklík, Odranec, Věcov, Jimramovské 
Pavlovice, Míchov, Roženecké Paseky, Studnice, 
Rokytno, Pohledec, Maršovice, Jimramov, Zub-
ří, Radňovice, Jiříkovice a Nové Město.  -mah-

Zasněžená 
sjezdovka
Na začátku prosince se začala uměle zasněžovat 
sjezdovka na Harusově kopci. Aktuální záběry 
ze sjezdové tratě je možné sledovat denně v po-
řadu Panorama vysílaném Českou televizí na 
kanálu ČT4 sport v čase od 8.00 do 8.30 nebo na 
webových stránkách areálu www.skisnowpark.cz. 
Sjezdovka je tu snímána pomocí čtyř kamer. No-
vinkou letošního provozu je půjčovna lyží. -mah-

Úspěchy v thajském boxu. Trenér Peňáz vede mistry

Nové Město má mistra republiky v thajském boxu. 

Ve své věkové a váhové kategorii se jím stal dva-
náctiletý David Dvořáček. Pozadu nezůstal ani 
šestnáctiletý Matěj Peňáz z Věcova, který se také 
může pyšnit mistrovským titulem. Oba bojovníci 
jsou členy Fight clubu Žďár nad Sázavou a lví po-
díl na jejich životním úspěchu má trenér Josef Pe-
ňáz. Ten zároveň vede zájmový kroužek na DDM 
v našem městě. „Je to náš největší úspěch. Šlo o 
mezinárodní mistrovství, na kterém bylo hned 
několik zemí,“ říká trenér a otec jednoho ze šam-
pionů Josef Peňáz. Zatímco Matěj poměřoval své 
síly v juniorské kategorii od 15 do 17 let ve váze do 

81 kg, David boxoval v kategorii od 10 do 12 let 
ve váze do 48 kg. „David boxuje teprve dva roky. 
Přes judo a plavání se dostal k thajskému boxu 
a takhle rychle „vyletěl“. Matěj trénoval na podob-
ný úspěch osm let, ale za tu dobu už získal několik 
titulů šampiona v kickboxu,“ chválí oba borce 
Peňáz. Ti se účastní ligy v thajském boxu, kam se 
započítávají výsledky z jednotlivých závodů. „Da-
vid je na nejlepší cestě ji vyhrát. Zatím je první a do 
konce už zbývají jen dvě kola. V sezoně ještě nepro-
hrál, jen jednou remizoval. Teoreticky by ho už ni-
kdo neměl předskočit,“ dodává  hrdý trenér.   -mah-

Adventní štafetový běh ve Znojmě. 5. třída vítězná 
V neděli 1. prosince se konal ve Znojmě Adventní 
štafetový běh škol. Za školu Leandra Čecha závo-
dily tři třídy: 5. B, 7. B a 8. B. Podmínkou bylo, aby 
ve štafetě na 4 x 1200m byli žáci jen z jedné třídy. 
Třídu 5. B a školu Leandra Čecha reprezentovali 
Kája Špinarová, Veronika Novotná, Tereza Horá-
ková a Marek Škařupa. Počínali si skvěle, protože 
pro svoji třídu vyhráli celodenní výlet do Znojma 
se zábavní prohlídkou. Moc jim gratulujeme! 
Za třídu 7. B bojovali Marta Slonková, Michae-

la Švejdová, Lucie Peňázová a Michal Mareček. 
Toto družstvo skončilo na krásném třetím místě. 
Osmáci pak postavili na start Štěpána Chodila, 
Jiřího Švandu, Václava Hubáčka a Jana Zdražila. 
Kluci skončili druzí a těsně prohráli boj o výlet pro 
celou třídu, kterou byl vodácký kurz na řece Dyji. 
Tak to musí zkusit opět příští rok – snad se jim to 
povede jako vloni, kdy vyhráli výlet na dva dni pro 
celou třídu! Všem účastníkům děkujeme za repre-
zentaci školy a našeho města.   Vlasta Holubová

Na squashových kurtech bylo rušno
V sobotu 7. prosince se v Novém Městě uskuteč-
nil squashový turnaj mládeže. Účast na turnaji 
byla hojná a kromě novoměstských hráčů se na 
kurty podívali i sportovci ze Žďáru nad Sázavou. 
Osm chlapců se tabulkou rozřadilo do pavouka 
a následně se snažili probojovat až na samý vr-

chol, kde zůstal pouze Adam Machovec a Filip 
Sváček. Ve finále se po napínavém souboji rado-
val Sváček. O třetí místo se utkal Theodor Váca 
a Jakub Háčka, přičemž bronz získal žďárský re-
prezentant Háčka. Dívčí turnaj rozhodovala dva-
krát odehraná tabulka. S osmi vyhranými zápasy 

se absolutní vítězkou stala nejmladší účastnice 
Nikola Havlíková. Těsně v patách s šesti vyhra-
nými zápasy jí byla Kateřina Ševčíková a třetí 
místo obsadila její sestra Tereza. Vítězům gra-
tulujeme a zájemcům vzkazujeme: „Nenechte si 
příští turnaj ujít!“  DDM Nové Město na Moravě

S florbalem do nového roku
Mužům „A“ zbývají 3 zápasy do konce první po-
loviny sezóny. Aktuálně se drží na 2. místě, když 
z 6 posledních zápasů jich 5 vyhráli. Prohra 
přišla pouze s vedoucím týmem – Žerotíny. Do-
rost po výborném začátku prohrál poslední 3 
zápasy a spadl v tabulce na 4. místo. Stále jsme 
však ve hře o celkové vítězství. Starší žáci na 

uplynulém turnaji dokázali porazit Brno-Bo-
hunice, ale prohráli s Kunštátem. I přes tuto pro-
hru drží vedení v lize, ale už jen o skóre. Mladší 
žáci zatím proplouvají sezonou bez zaváhání 
a na turnaji ve Žďáře si připsali skalpy domácí-
ho mužstva a týmu z Kunštátu. V čele ligy mají 
7bodový náskok.  Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Více sportovních 
zpráv na:

noviny.nmnm.cz
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

12. 11.
18. 11.
18. 11. 
21. 11.
3. 12 .
5. 12.

Violeta Hubáčková
Daniel Vícha
Denisa Dobrovolná
Karolína Vlčková
Táňa Bartalosová
Matěj Jurman

Růžena Šebková
Anežka Veinlichová
Milan Srnský
Marie Handschuhová
Marie Doležalová
Ing. František Martinec

87
85
 75
87

  75
80

Významná lednová výročí

21. 11. 
23. 11.
24. 11.
27. 11.

4. 12.

Jaroslav Hemza (Olešná, 1940)
Marta Rousová (Olešná, 1928)
František Zítka (Zubří, 1934)
Josef Košík (Slavkovice, 1941)
Iva Stupková (Nové Město, 1963)

manželství
30. 11. Helena Košutová, Jaroslav Homola

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

3. 1. 1919  narodil se v Novém Městě Miloš Kon-
valinka, hudební skladatel, 95. výročí narození 
(zemřel 27. 11. 2000 v Brně)
10. 1. 1899 narodil se v Novém Městě na Moravě 
PhDr. Josef Miroslav Kořínek, jazykovědec, sla-
vista, 115. výročí narození (zemřel 31.8.1945 v 
Bratislavě)
23. 1. 1969 zemřel v Praze hudební skladatel Ja-
roslav Křička - čestný občan Nového Města, 45. 
výročí úmrtí (narodil se 27.8.1882 v Kelči)               
24. 1. 2004 zemřel v Brně Josef Vykutil – čestný 
občan Nového Města, geodet, 10. výročí úmrtí 
(narodil se 1.9.1912 v Olešné)                    
25. 1. 1989  zemřel v Novém Městě Jiří Bera-
novský, středoškolský učitel, lyžařský závodník, 
trenér, 25. výročí úmrtí (narodil se 25.4.1907 v 
Novém Městě na Moravě)

Stomatologická pohotovost

Vážení čtenáři,  soukromá inzerce v No-
voměstsku je zpoplatněna částkou 20 Kč 
za inzerát. Máte-li zájem o zveřejnění za-
slaného inzerátu, prosíme o uhrazení této 
částky buď osobně v informačním centru 
na Vratislavově náměstí (Horácké muze-

um), 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-

1. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo náměstí 
12, Nové Město na Moravě, 566 616 901
4. 1. MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou, 566 642 545
5. 1. MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou, 566 642 545
11. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
12. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
18. 1. MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové 
Město na Moravě, 566 618 060
19. 1. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Me-
ziříčí, 566 522 442
25. 1. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
26. 1. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334

10. 1.
14. 1. 
14. 1.
18. 1.
23. 1.
26. 1.

Klub seniorů
6. 1. Kavárnička – uvítání roku 2014
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
13. 1. Cvičení na židlích s hudbou
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
20. 1. Promítání cestopisného videa
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
27. 1. Knihy, které nás zaujaly
Jídelna DPS 15 – 17 hod.

Nauč se smát se slzami 
v očích, nauč se hladit 
se zaťatou pěstí, kráčej 
pomalu, když spěcháš, 

poznáš, jak je život 
krásný a že stojí 

za to ho žít. 

5. ledna 2014 tomu bu-
dou 3 roky, kdy zemřel 
pan Radek Klíma z No-
vého Města na Moravě. Vzpomínají rodiče, 
sestry s rodinami a rodina.

Prodám spolehlivou mrazničku Gorenje ZS 210 
– 198 l neto, velmi skladný rozměr cca 80x70x85 
cm, 100w, velmi dobrý stav. Cena 1990 Kč, tel.: 
777 757 500.
Daruji 300 l akvarium za odvoz, končím pro ne-
moc, tel.: 561 021 433.
Prodám velmi levně plynový zásobníkový ohří-
vač vody Quantum, objem vody 109 l, v provozu 
dva roky. Důvodem rekonstrukce topení,  tel.: 
737 144 161.
Obrazy od p. Jambor, Blažíček, Jíra, Kalvoda, 
Lacina i jiné význačné koupí sběratel, platba v ho-
tovosti, čestné jednání. Vaši cenu respektuji, tel.: 
777 757 500.
Prodám stavební míchačky, ocel. kozy, fošny, se-
kací kladivo Makita, paletovací vozík, míchadlo 
na maltu, řezačku ker. dlažby, stavební nářadí, 
plastové dveře otvíravé ven o rozměru 172,5 x 
231,5 cm barva dub, výrobce PKS. Ceny doho-
dou, tel.: 604 177 510.
Prodám levně tmavý pánský oblek na výšku 170 
cm, v pase 96-100 cm a sportovní šedé sako. Vše 
pěkné – nenošené, tel.: 605 382 093.
Koupím obrazy, pouze velký rozměr od p. Jam-
bora, Blažíčka. Fotografie a cenové nabídky k 

jednání zašlete prosím na e-mail, platím nejvyšší 
ceny – sběratel, ing.boura@email.cz.
Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 
36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, 
jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku, tel.: 604 961 
269.
Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, 
cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku, tel.: 
604961269
Pronajmu v nově zrekonstuovaném bytě 2+1 v 
centru NMnM jeden zařízený pokoj s kuchyní a 
příslušenstvím, vše nové, nájem 4000/měs, tel. 
728 570 850.
Koupím trubkové lešení. Dále koupím lyžařské 
boty, vel. 42, 37 na vázání typ NNN (dvě drážky). 
Tel.: 776 005 775.
Prodám byt 3+1 na ulici Budovatelů, 68 m², cih-
lový, 3. patro, sklep, zasklená lodžie, uvolněný, 
1 100 000 Kč, tel.: 777 616 659.
Pronajmu byt 3+1 pod nemocnicí. Volný od led-
na 2014, kontakt: 736 672 169.
Prodám krásnou 1,5 roku kuchyňskou linku ve 
velice dobrém stavu,různě sestavitelnou.Může 

být i se spotřebiči, pokud by byl zájem o vest.trou-
bu Indesit, plynovou desku Mora a digestoř Mora.
Rozměry ve tvaru L i se spotřebiči:161x280, bez: 
161x220. Zájemcům pošlu foto a poskytnu po-
drobnější informace, je za skvělou cenu. Pište 
nebo volejte: 602 603 673.
Prodám za symbolickou cenu větší počet vyšíva-
cích bavlnek a natištěných ubrusů, tel.: 777 128 
828.
Koupím pozemek pro komerční využití v Novém 
Městě na Moravě a blízkém okolí. Příjezdová ces-
ta, inženýrské sítě, 500-1000 m², tel.: 608 420 
446.
Prodám česnek – modrý paličák a cibuli na 
uskladnění, tel.: 720 102 472.
Koupím dům na "Novoměstsku",nejlépe Maršo-
vice, Pohledec,Zubří, Petrovice, Radňovice nebo 
kolem rekreační oblasti Tři Studně,tel: 604 734 
355. 
Pronajmeme byt 2+kk (dvě samostatné míst-
nosti +oddělená malá kuchyň), v hezkém cihlo-
vém domě u nádraží. Zvýšené přízemí, dům i byt 
v dobrém stavu, tepelná izolace, plastová okna, 
sklep, prádelna. Volné v průběhu února, ideálně 
dlouhodobější pronájem. Tel.: 724 771 581.

Výstavy

Roman Podrázský – Výběr z díla do 26. 1. 2014
Rozsáhlý cyklus na pomezí kresby a malby je 
volnou ilustrací ke Zjevení sv. Jana, rozehrává vi-
zuální interpretaci symbolů, čísel, barev a postav, 
kterých se Apokalypsa dotýká. Divákovi jsou 
předloženy scény z Janova zjevení, které si pone-
chávají své charakteristické tajemno a vybízejí k 
zamyšlení.  

SVUV a KVUH – Vysočina 2013  do 2. 2. 2014
Výstava rozsáhlejšího charakteru představuje 
práce členů Sdružení výtvarných umělců Vyso-
činy a Klubu výtvarných umělců Horácka. Díla 
jsou k vidění ve více prostorách Horácké galerie a 
dostávají se tím do nových zajímavých souvislostí.

Více informací na stránkách 
Horácké galerie:

http://www.horackagalerie.cz/

Poděkování

Minibazar

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou v No-
vém Městě na Moravě děkují všem sestrám, pe-
čovatelkám i ostatnímu personálu v čele s paní 
ředitelkou Ing. et Mgr. Hanou Janů za celoroční 
práci, kterou vykonávají vždy s ochotou a úsmě-
vem. Jejich práce je náročná jak fyzicky tak psy-
chicky. Velice si toho ceníme a vážíme. Do dal-
ších let jim přejeme hodně zdraví a trpělivosti.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou

Ráda bych poděkovala městské policii za udržo-
vání klidu a pořádku na ulici Malá a zajištění rych-
lé opravy kanálu pod viaduktem. Přeji vám hod-
ně úspěchů v novém roce.   Renata Humlíčková

Zavřel jsi oči, chtělo se ti spát,
aniž jsi tušil, co to má znamenat.

Nebylo ti dopřáno déle s námi být,
nebylo léku, abys mohl žít.

Dne 30. ledna uplyne již třetí rok odchodu našeho 
milovaného pana Františka Svobody. 
Stále vzpomínají Tvoje holky Jana, Alice a Monika.

Centrum Lístek

6. ledna - Otevřená herna od 9.00 hod. 
Maminky si v naší herně mohou popovídat, děti 
pohrát. Uvaříme vám čaj a kávu, abyste se zde 
všichni cítili dobře.  Vstupné : 20 Kč
13. ledna - Kulinářská dílna od 9.00 hod.
V kulinářské dílně připravíme inspiraci na 3 
zdravé svačinky pro celou rodinu. Přijďte ochut-
nat. Vede: Kamila Jamborová, vstupné: 50 Kč
20. ledna - Logohrátky od  9.00 hod.
Dopoledne plné her zaměřených na stimulaci 
mluvidel, artikulační obratnost a sluchové vní-
mání. Naučíte se rýmovačky, básničky, písničky, 
hry se slovy zaměřené na logopedickou
prevenci. Vede: Eva Tulisová, vstupné: 50 Kč
27. ledna - Cvičení se sněhulákem od 9.00 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zacvičit na zimní 
téma. Provázet programem vás bude malý 
sněhulák. Určitě se společně s dětmi dobře 
protáhnete a pobavíte. Vede: Lea Marcinko, 
vstupné: 30 Kč
Trdlohrátky – každý čtvrtek  9., 16., 23., 30.
Pro nejmladší děti a jejich rodiče bude připraven 
hravý program. Přirozenou formou budeme 
rozvíjet dětskou osobnost po všech stránkách.
Trdlohrátky  budou probíhat ve dvou skupinách: 
1. skupina: pro děti od 4 do 18 měsíců, začátek 
8.30 hod. 2. skupina: pro děti od 18 měsíců do 3 
let, začátek 10.00 hod. Vede: Martina Vejpustko-
vá, vstupné: kurzovné

Vzpomínka

V Olešné už zámek nenajdete
Nejen Nové Město samo, ale také jeho místní 
části se mohou pochlubit mnohými zajímavostmi. 
Tak například obec Olešná. Dnes už jen málokdo 
ví, že ve druhé polovině 17. století byla samostat-
ným panstvím s vlastním zámkem – sídlem zdejší 
vrchnosti. K výstavbě zámku v těchto místech 
došlo, jak už to bývá, tak trochu náhodou. Vždyť 
Olešná, osada ležící v hlubokém údolí, nebyla 
dříve nikdy žádným vznešeným šlechtickým 
sídlem. Ovšem když v roce 1648 František Max-
milián Kratzer ze Schönsperku, tehdejší správce 
novoměstského panství, vdával dceru Johannu 
Františku za vysokého císařského důstojníka 
Wolfganga Ludvíka Hetzera z Aurachu, dal dceři 
věnem vesnici Olešnou a nechal jí tam vystavět 
zámeček. Pro výběr tohoto místa měl František 
Maxmilián Kratzer své osobité důvody. Jednak 
měl dceru a zetě blízko takříkajíc pěkně pod do-
hledem, a pak také byla Olešná jednou z největ-
ších vesnic na novoměstském panství a mladí 
manželé si nemohli stěžovat, že je otec vyhnal na 
místo, kde lišky dávají dobrou noc. Panské sídlo 

bylo patrové a bylo vystavěno v barokním stylu. 
Nešlo sice o nikterak honosné a rozlehlé stavení, 
pro potřeby Johanny a Wolfganga ale zřejmě bo-
hatě stačilo. Budova byla dlouhá 12 sáhů (22,80 
m) a 6 sáhů široká (11,40 m). Byla tedy stejně 
dlouhá jako olešenský kostel, ale o 4 m širší. Z 
polí bývalé rychty a dvou gruntů byl vytvořen 
panský dvůr. Mladí manželé tu pravděpodobně 
žili šťastně a spokojeně, přestože o době jejich pa-
nování máme jen velmi málo zpráv. Jejich štěstí 
bylo korunováno narozením dcery Františky. Nic 
ale netrvá věčně. Když Wolfgang Ludvík Hetzer z 
Aurachu zemřel, byl pochován v místním kostele 
před oltářem. Na náhrobním kameni byl vytesán 
latinský nápis, který by se dal přeložit asi takto: 

„Převznešeného a urozeného pána Wolfganga 
Ludvíka Hetzera z Aurachu, který sám sobě se-
stavil: Nejvyšší dříve velitel císařské stráže tělesné, 
zde v této hrobce pochován odpočívá. Ten, jenž 
kdysi hlaholil zbraní a nadšením přebdělým byl 
proti nepřátelům, zde bez ducha odpočívá. Tak 
náhle oči zhasnou a vše pomíjí, jedině v Bohu jest 

klid – vše ostatní marnost jest. Zemřel Léta Páně 
1672 dne 3. prosince.“ Smrtí Wolfganga Ludvíka 
Hetzera z Aurachu skončila zlatá éra olešenského 
zámku i panství. Vdova Johanna se roku 1676 
podruhé vdala a jejím manželem se stal Zdeněk 
Václav Lev z Rožmitálu a Blatné, který se od té 
doby psal jako dědičný pán na Blansku a Olešnej. 
Po svých předcích bohužel zdědil pouze velké dlu-
hy, a tak po jeho smrti se Olešná pokorně vrátila 
zpět k novoměstskému panství. Zámek sice ješ-
tě nějakou dobu stál, ale pomalu pustl a chátral. 
Doba jeho největší slávy už byla dávno ta tam a v 
roce 1790 opuštěná budova podlehla plamenům. 
První patro bylo strženo a zachovalo se pouze 
přízemí, které bylo opět přeměněno na zeměděl-
skou usedlost. Dnes je budova zcela přestavěna, 
ale místní ví své. Panské sídlo tu bylo, samotným 
panstvím byla Olešná také. Kdo ví, kdyby neza-
sáhl osud v podobě smrti Wolfganga Ludvíka 
Hetzera z Aurachu, možná mohla tato vesnička 
směle konkurovat i nedalekému Novému Městu. 

-hzk- 

Věra Rudolfová hledala informace v Hlinném
Sběratelka kulturních osobností z Novoměstska 
Věra Rudolfová vydala svou, v pořadí už osmou, 
publikaci nazvanou Kraj návratů a vzpomínek. Ze 
všech dvaadvaceti medailonků umělců, spisova-
telů, malířů a dalších osobností měla spisovatelka 
největší práci se sochařem a keramikem Františ-

kem Mičkou, který se narodil v Podolí u Nového 
Města na Moravě. „Začátkem minulého století od-
jel do USA a věnoval se tam výtvarné tvorbě. Mimo 
jiné spolupracoval se slavným americkým socha-
řem Gutzonem Borglumem. Podílel se na monu-
mentálním sousoší čtyř amerických prezidentů v 

Black Hills. U nás je však jméno Františka Mičky 
téměř neznámé. Proto i hledání dokumentů o jeho 
životě nebylo snadné. Ale pomohl mi pan František 
Mička z Hlinného. Sochař Mička byl jeho prastrý-
cem. Cenná svědectví jsem našla i v dobových ča-
sopisech,“ nechala se slyšet Věra Rudolfová. -hzk-

Farmářské trhy celoročně
Od ledna 2014 budou farmářské trhy v No-
vém Městě celoročně. První trh se uskuteční 
18. ledna a nabídne uzeniny, zabíjačkové spe-
ciality, koření, domácí cukroví, jogurty, tvaro-
hy, bezlepkové pečivo, med a medové výrob-
ky. Další termíny trhů: 15. února, 15. března, 
12. dubna. Od května budou farmářské trhy 
opět pravidelně každých 14 dní až do října.
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Jízdní řády platné od 15. 12. 2013

JÍZDNÍ ŘÁD 2013 – 2014 platí od 15. prosince 2013

Komerční použití dat jízdního řádu pouze se svolením vydavatele.

1

 251 Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov IDS JMK S31 Nedvědice - Tišnov
km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 14941


14943


14903


14961


14905

6
14907


14963


14909
2 

14947


14911
2 

14967


14913
2 

14969


14933

Ze stanice
0 Žďár nad Sázavou 250  5 33  5 33  6 39  7 39 8 39 10 39  11 39 12 39  13 39
2 Žďár-průmyslová zóna                
6 Veselíčko  5 40  5 40  6 46  7 46 8 46 10 46  11 46 12 46  13 46
9 Radňovice  5 45  5 45  6 51  7 51 8 51 10 51  11 51 12 51  13 51

12 Nové Město na Moravě zastávka  5 50  5 50  6 56  7 56 8 56 10 56  11 56 12 56  13 56
14 Nové Město na Moravě    5 53  5 53  6 59  7 59 8 59 10 59  11 59 12 59  13 59

Nové Město na Moravě   5 02  6 02  7 02 9 02 11 02 13 02  14 02
18 Olešná na Moravě  5 07  6 07  7 07 9 07 11 07 13 07  14 07
23 Rovné-Divišov  5 15  6 15  7 15 9 15 11 15 13 15  14 15
25 Rozsochy  5 18  6 18  7 18 9 18 11 18 13 18  14 18
30 Bystřice nad Pernštejnem   5 25  6 25  7 25 9 25 11 25 13 25  14 25

Bystřice nad Pernštejnem  5 30  6 30  7 30 9 30 11 30 13 30  14 30
37 Rožná  5 40  6 40  7 40 9 40 11 40 13 40  14 40
40 Věžná  5 45  6 45  7 45 9 45 11 45 13 45  14 45
46 Nedvědice 1 350   5 53  6 53  7 53 9 53 11 53 13 53  14 54

Nedvědice 1 350  4 01  5 01  6 01 7 01  8 01 10 01  11 01 12 01 14 01
49 Doubravník 1 350  4 06  5 06  6 06 7 06  8 06 10 06  11 06 12 06 14 06
51 Prudká zastávka 340  4 10  5 10  6 10 7 10  8 10 10 10  11 10 12 10 14 10
54 Borač 340  4 14  5 14  6 14 7 14  8 14 10 14  11 14 12 14 14 14
58 Štěpánovice 340  4 19  5 19  6 19 7 19  8 19 10 19  11 19 12 19 14 19
62 Tišnov 250 1 330   4 25  5 25  6 25 7 25  8 25 10 25  11 25 12 25 14 25

Do stanice
 jízdní doklady platné pro trať Nové Město na

Moravě / Nové Město na Moravě zastávka -
Tišnov přes Nedvědici platí bez doplatku rozdílu
jízdného i při jízdě přes Žďár nad Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení
 jede v , nejede 23. – 31.XII.

 jede v , nejede 31.XII.
 jede v ,  a 24.XII., 1., 8.V., 28.X.
 jede v  od 19.IV. do 27.IX. a 1., 8.V.
 jede v ,  a 26.XII., 21.IV., 17.XI., nejede

31.XII.
 jede v  a 24., 31.XII., 1., 8.V., 28.X.

 jede v ,  a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., nejede
23., 27., 30.XII.

 nejede 23., 27., 30.XII.
2 v  a 
6 Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov v  a 

 v  a 1., 8.V., 28.X., kromě 28.XII. nutno
přestoupit

2

 251 Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov IDS JMK S31 Nedvědice - Tišnov
km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 14951

3 
14917
2 

14971


14935 Sp 1637


14935 14953


14921
2 

14823


14955
5 

14925
7 

14825


4973


14977
4 


Ze stanice Havlíčkův

Brod
Havlíčkův
Brod

0 Žďár nad Sázavou 250 14 39  15 39  15 40 16 39  17 39 18 44  19 39 20 56
2 Žďár-průmyslová zóna      P        
6 Veselíčko 14 46  15 46  E  16 46  17 46 18 51  19 46 21 03
9 Radňovice 14 51  15 51  R 15 52 16 51  17 51 18 56  19 51 21 08

12 Nové Město na Moravě zastávka 14 56  15 56  N 15 57 16 56  17 56 19 01  19 56 21 13
14 Nové Město na Moravě   14 59  15 59  Š 16 00 16 59  17 59 19 04  19 59 21 16

Nové Město na Moravě  15 02  16 02  T 16 04 17 02 19 05
18 Olešná na Moravě 15 07  16 07  E 16 10 17 07 19 10
23 Rovné-Divišov 15 15  16 15  J 16 17 17 15 19 18
25 Rozsochy 15 18  16 18  N 16 21 17 18 19 21
30 Bystřice nad Pernštejnem  15 25  16 25  16 28 17 25 19 28

Bystřice nad Pernštejnem 15 30   16 29  16 30 17 30  19 30
37 Rožná 15 40  16 40  16 40 17 40  19 40
40 Věžná 15 45    16 45 17 45  19 45
46 Nedvědice 1 350  15 53  16 52  16 54 17 53  19 53

Nedvědice 1 350  15 01 16 01  16 53  17 01 18 01  19 01  20 01  22 01
49 Doubravník 1 350  15 06 16 06  16 59  17 06 18 06  19 06  20 06  22 06
51 Prudká zastávka 340  15 10 16 10    17 10 18 10  19 10  20 10  22 10
54 Borač 340  15 14 16 14  17 06  17 14 18 14  19 14  20 14  22 14
58 Štěpánovice 340  15 19 16 19    17 19 18 19  19 19  20 19  22 19
62 Tišnov 250 1 330   15 25 16 25  17 16  17 25 18 25  19 25  20 25  22 25

Do stanice Brno hl.n. Brno hl.n.
 jízdní doklady platné pro trať Nové Město na

Moravě / Nové Město na Moravě zastávka -
Tišnov přes Nedvědici platí bez doplatku rozdílu
jízdného i při jízdě přes Žďár nad Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení
 nejede 24., 25., 31.XII.

 nejede 24.XII.
 jede v , nejede 23. – 31.XII.
 jede v , nejede 31.XII.
 jede v  a , nejede 24., 25., 31.XII., 20.IV.,

5.VII., 16.XI.
 jede v  a , nejede 24.XII.

 jede v  do 9.V. a od 5.IX. a 23.XII., 30.IV.,
7.V., 27.X., od 16.V. do 30.VIII. jede v  a 

 jede v  a 5., 6.VII., nejede 23. – 31.XII.
 jede v  do 11.IV. a od 6.X., nejede 23. –

31.XII., od 14.IV. do 3.X. jede denně
2 v  a 

3 5., 6.VII.
4 v  a 
5 v  a  od 21.IV. do 28.IX.
7 v  a , kromě 24.XII.

JÍZDNÍ ŘÁD 2013 – 2014 platí od 15. prosince 2013

Komerční použití dat jízdního řádu pouze se svolením vydavatele.
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62 Tišnov 250 1 330   4 25  5 25  6 25 7 25  8 25 10 25  11 25 12 25 14 25
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 jízdní doklady platné pro trať Nové Město na

Moravě / Nové Město na Moravě zastávka -
Tišnov přes Nedvědici platí bez doplatku rozdílu
jízdného i při jízdě přes Žďár nad Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení
 jede v , nejede 23. – 31.XII.

 jede v , nejede 31.XII.
 jede v ,  a 24.XII., 1., 8.V., 28.X.
 jede v  od 19.IV. do 27.IX. a 1., 8.V.
 jede v ,  a 26.XII., 21.IV., 17.XI., nejede

31.XII.
 jede v  a 24., 31.XII., 1., 8.V., 28.X.

 jede v ,  a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., nejede
23., 27., 30.XII.

 nejede 23., 27., 30.XII.
2 v  a 
6 Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov v  a 

 v  a 1., 8.V., 28.X., kromě 28.XII. nutno
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Do stanice Brno hl.n. Brno hl.n.
 jízdní doklady platné pro trať Nové Město na

Moravě / Nové Město na Moravě zastávka -
Tišnov přes Nedvědici platí bez doplatku rozdílu
jízdného i při jízdě přes Žďár nad Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení
 nejede 24., 25., 31.XII.

 nejede 24.XII.
 jede v , nejede 23. – 31.XII.
 jede v , nejede 31.XII.
 jede v  a , nejede 24., 25., 31.XII., 20.IV.,

5.VII., 16.XI.
 jede v  a , nejede 24.XII.

 jede v  do 9.V. a od 5.IX. a 23.XII., 30.IV.,
7.V., 27.X., od 16.V. do 30.VIII. jede v  a 

 jede v  a 5., 6.VII., nejede 23. – 31.XII.
 jede v  do 11.IV. a od 6.X., nejede 23. –

31.XII., od 14.IV. do 3.X. jede denně
2 v  a 

3 5., 6.VII.
4 v  a 
5 v  a  od 21.IV. do 28.IX.
7 v  a , kromě 24.XII.



Čistoskvoucí prádlo, jak je propagují televiz-
ní reklamy, je snem každé hospodyňky. Bylo 
tomu tak i za mých dětských let. Tenkrát ovšem 
nebyly žádné kouzelné prací přípravky, které 
dokážou v krátké době vykonat vytoužený zá-
zrak. Při bílení prádla působilo sluníčko, voda 
a trpělivost. Prádlo se bílilo rozložené na tráv-
níku a muselo se pravidelně polévat. Využívaly 
se trávníky na zahradách nebo u domů. Bylo-li 
hodně prádla a pěkné počasí, bílilo se i u potoka. 
Na valše v neckách vyprané, vyvařené prádlo se 
jednou vymáchalo, narovnalo do prádelního 
koše a naložilo na oblíbený vozík – žebřiňáček. 
Časně ráno se vyjelo k potoku. Velmi ráda jsem 
maminku nebo tetu doprovázela. Z Nových 
domů, dnešní Masarykovy ulice, jsme zabočily 
do uličky mezi Svítilovým a Sokolíčkovým do-
mem a dostaly jsme se na pěšinu za zahradami. 
Po kamenité cestě „drncal“ vozík až k samotě 
v loukách a zde se zabočilo doprava přímo 
k lávce vedoucí přes potok na Oboru. Na pro-
stranství u lávky stával podle pověsti mlýn. Po 
tragickém osudu jeho majitelů stavení chátra-
lo, pustlo, až nakonec úplně zaniklo. Za mého 

dětství už nebylo po mlýnu ani památky. Zato 
pojmenování „na Pustáku“ se zachovalo mezi 
pamětníky dodnes. Podél potoku byly ploché 
kameny, na které si hospodyně klekly, vymá-
chaly přivezené prádlo a rozložily je na tráv-
ník podél potoka. Obvykle se nás zde sešlo víc, 
a tak se hospodyně domluvily, kdy která přijde 
během dne prádlo polít. Bílené prádlo nesmě-
lo uschnout. Hlídat se nemuselo. Obavy, že by 
prádlo někdo ušpinil nebo ukradl, nepřipada-
ly vůbec v úvahu. Navečer jsme se zde znovu 

sešly, vybílené prádlo vymáchaly, naložily na 
žebřiňáček a odvezly domů. Když nehrozil déšť, 
prádlo se oškrobilo a ještě večer pověsilo, aby 
už ty nejčasnější sluneční paprsky dokončily 
bílení a vzrůstající teplota spolu s vysočin-
ským větříkem prádlo vysušila. Po vyžehlení se 
prádlo narovnalo do úhledných, stužkou pře-
vázaných, „komínků“ a uložilo se do prádel-
níku. To už byl pomalu konec pracovního týd-
ne. A po neděli začal kolotoč s prádlem znovu.

Jana Černá
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: Hejkalov

Zastavení u novoměstských hrdinů

Na konci Masarykovy ulice, tam kde téměř již 
začíná Hejkalov, si pozorný návštěvník města 
všimne dvou domů označených pamětními des-
kami. Obě připomínají statečné novoměstské 

občany. V čp. 214, hned vedle Hostince u Musi-
lů, žil velitel četnictva, poručík Hynek Hájek. Po 
penzionování v červnu 1944 se věnoval práci v 
odboji, spoluzakládal oddíl Soška a později ho i 

vedl. Byl zastřelen německou hlídkou cestou na 
schůzku s partyzány oddílu dr. Miroslava Tyrše 
nad železničním přejezdem u silnice mezi Novým 
Městem na Moravě a Zubřím. Místo jeho smrti 
označuje kříž. Jeho pomník na novoměstském 
katolickém hřbitově poutá pozornost sochou 
partyzána, jejímž autorem je Arnošt Košík. A 
hned ve vedlejším domě, Masarykova ulice čp. 
213, žil Eduard Soška. Tento obchodník, před 
válkou velice činný ve sportovním životě měs-
ta, byl zapojen do odbojové organizace Obra-
na národa. V červenci 1944 odešel do ilegality 
a vykonával službu pobočníka pplk. Josefa 
Svatoně. Padl 1. listopadu 1944 při pokusu o 
záchranu svého velitele v přestřelce s gestapem 
v Pasekách u Proseče. Oba dva hrdinové byli 
in memoriam vyznamenáni Československým 
válečným křížem 1939 a na jejich památku byly 
pojmenovány ulice Hejkalova.   Sylva Tesařová

Bílení prádla „na Pustáku“

Krásně drsná léta v Hejkalově

Hejkalov je neoficiální název novoměstské čtvrti, 
kterou tvoří ulice Hájkova, Luční a končí hrani-
cemi Obory. A jak název vznikl?  Za vše může ro-
dinný domek bývalého ředitele školy Josefa Tulise, 
kterému jeho přítel, grafik Karel Němec, zhotovil 
na hlavní stěnu domu sgrafito s hejkalem a prů-
povídkou: „Čí by rukou poškozen byl domek můj 
neb zahrada, tomu za trest o půlnoci – hejkal sko-
čí na záda!“ Rodinný domek byl postaven jako 
jeden z prvních na křižovatce nynější Soškovy 
a Hájkovy ulice. Začátkem 50. let minulého sto-
letí, po postavení lyžařského můstku na Oboře, 
stalo se území Obory rázem střediskem mladých. 
Můstek měl i večerní osvětlení a denně byly využí-
vány i okolní terény včetně Kozovy zmoly. I v létě 
bylo vždy živo na Oboře i u splavu Pustáku, ve 
zmole na volejbalovém hřišti a na umělé běžecké 
lyžařské dráze, která byla instalovaná na louce 
na konci tehdejší Hájkovy ulice. Nové Město 
bylo tehdy rozděleno na skupiny mladých z Malé 
uličky, ze Žďároviny, Zasrance, Šanghaje, poz-
ději z Korsiky. My, mladí z Hájkovy a Luční ulice, 
jsme si začali, abychom se odlišili, říkat podle 
hejkala u Tulisů Hejkaláci. A tak vznikl Hejkalov.
Až po první světové válce se naše město zača-
lo rozrůstat směrem k nádraží - pohledeckým 
směrem. Nynější Luční byla tehdy bez zástavby, 
pouze nezpevněná polní cesta, vedená hlubokým 
zářezem od hlavní cesty k údolí potoka Pustáku 

- Bezděčky, kde se za mostkem dělila směrem na 
Michovy a Tři kříže. Ulice byla založena z pravé 
strany, z nynější Soškovy ulice, Kubíkovým roho-
vým domkem, pokračovala výstavbou ještě dvou 
rodinných domků a tím výstavba na dlouhou 
dobu přestala.  Levá strana ulice začínala výstav-
bou rodinného domku rodiny Slonkových – ny-
nější dům Podařilů.  Následovala velká oplocená 
zahrada rodiny Jana Kadlece, která sahala až 
k pozemku rodiny Vališovy. Těsně před druhou 
světovou válkou byl postaven patrový nájemní 
dům čp. 465, který byl tehdy situován jako první 
od Soškovy ulice a byl protějškem tehdy posta-

vených Vodníkových vil.  Po roce 1945 za tímto 
domem postavil svůj jednopatrový dům s obuv-
nickou dílnou Metoděj Kotovic. Takto zůstala 
Luční ulice až do druhé poloviny 50. let, kdy na-
stala individuální výstavba a pokračovala sídlištní 
družstevní výstavbou do dnešní podoby. Dnešní 
ulice Hájkova, pojmenovaná po padlém odbojá-
ři Hájkovi, byla bezejmenná a byla pouze slepou 
polní cestou k potoku a bývalé malé Kozově ci-
helně – dnes pozemek obou Sokolíčkových domů. 
Zásadní změna nastala po první světové válce vý-
stavbou rodinných domků. V části u hlavní ulice 
to byl domek Tulisových a Mičkových, dále Herol-
dových a na konci u Kozovy cihelny domky rodiny 
Kulíkovy a Markovy. V této části postavil vilku 
i senátor Sáblík ze Slavkovic. Velký vliv na výstav-
bě ulice měl požár výrobny nábytku a lyží Bratří 

Slonků na nynější Soškově ulici čp. 211 v roce 
1928, který zničil celou tehdejší budovu. Již v roce 
1929 byla postavena nová budova s průčelím, kte-
ré známe dnes.  Slonkova výroba se rychle rozši-
řovala, a tak Bratři Slonkové zakoupili rohovou 
parcelu proti domku Tulisových a velkou parcelu 
na pravé straně. Byla zde vyprojektována pila na 
elektrický pohon a kryté i volné skladové prostory 
na kvalitní, převážně listnaté řezivo. Současně 
na ulici vznikala další výstavba. Pila velmi dobře 
prosperovala, ale byla omezena prostorem. Proto 
byl zakoupen v roce 1936 nový pozemek za že-
lezniční tratí mezi silnicemi do Pohledce a Zubří.  
V průběhu druhé světové války a prakticky do po-
loviny 50. let měly obě ulice, Luční i Hájkova, ven-
kovský charakter. Na nezpevněné vozovce se na 
Hájkově ulici v létě sušilo seno, tráva byla svezena 
z okolních mezí Obory. Každý dům choval králíky 
a slepice, později u Sokolíčků a Kulíků pěstovali 
nutrie. V zimě byla ve sněhu prošlapána úzká ces-
tička, autem se po ulici v zimě nejezdilo. Velkou 

změnu na ulici přinesl na podzim roku 1952 zni-
čující požár skladu řeziva Bratří Slonků.  Sklad 
byl zapálen nešťastnou náhodou dvěma mladými 
Hejkaláky, kteří v úkrytu, který byl na půdě kryté-
ho skladu, čistili benzinem pušku. A škrtli zápal-
kou.  Hořící jasanové suché fošny nedovolily pro 
žár účinné hašení.  Vyšetřování začalo okamžitě, 
ale většina nás, Hejkaláků, byla na tréninku ve 
sportovní škole mládeže. A obyvatelé Masaryko-
vy ulice viděli ze svých zahrad nešťastníky utíkat. 
Skončilo to u nich sníženou známkou z mravů.
Život v 50. letech byl pro obyvatele Hejkalova, tak 
jako pro všechny, těžký. Následky války, měnová 
reforma a všeobecný nedostatek všeho.  Hejkalov 
a lidé z okolí chodili nakupovat potraviny k Poda-
řilům – byl to bývalý obchod padlého odbojáře 
Eduarda Sošky. Chodilo se tam mnohdy naku-
povat, včetně naší rodiny, na knížku. Po sobotní 
výplatě se dluh vyrovnal.  Byla to doba, kdy ně-
kteří funkcionáři radnice a strany dávali najevo, 
jak chutná moc.  Bytová komise například vydala 
dekret pro rodinu Sokolíčkovu – šest osob, do 
našeho bytu v 1. patře, kde měly přebývat, než 
dostaví domek. Takže nás bylo v bytě deset osob.  
Do bytu rodiny Staňkových (Ludvík Staněk st. 
byl toho času ve vězení) dostal dekret nastupující 
lékař nemocnice MUDr. Miroslav Mann se ženou. 
V bytě jich bylo pět. Na Tři krále roku 1953 stály 
ve sněhu na dvoře čtyři vánoční stromky. Musím 
ale konstatovat, že jsme to všichni přežili a poz-
dější pacienti z našeho domu měli u prof. MUDr. 
Manna vždy protekci.  A ještě pro zajímavost: ze 
staré Hájkovy ulice byli v těchto letech odsouzeni 
a vězněni kromě mého táty i Ludvík Němec, Ol-
dřich Mička, JUDr. Karel Peňáz, Josef Sokolíček, 
Ludvík Staněk, Břetislav Wurzel. V koncentrač-
ním táboře byl vězněn Josef Tulis. Právě z důvodu, 
že rodiny nezaručují socialistický vývoj, dostali 
jsme já i mladý Josef Sokolíček a Ludvík Staněk, 
když jsme končili základní školu, písemné sděle-
ní, že nám nebude zaslána přihláška na střední 
školu. Neztratili jsme se, později jsme střední 
školu všichni vystudovali. A Josef Sokolíček byl 
naším úspěšným starostou. Po změně územních 
plánů pomalu začaly mizet louky a pole směrem 
k Oboře a nynější obyvatelé nových domů větši-
nou vzpomínají na svépomocnou nebo družstev-
ní výstavbu, která mnohdy nebyla jednoduchá a 
vyžadovala velkého fyzického i duševního vypětí. 
Přesto, jak se Hejkalov v průběhu roků výraz-
ně změnil, jsem přesvědčen, že duch hejkala je 
nejen v budovách a zahradách, ale i v obyvate-
lích – Hejkalácích.  I ta voda v Pustáku má stále 
velkou moc. A to je myslím dobře! Moc dobře!

Ladislav Slonek

V příštím čísle:  
ulice Křičkova

Rok společně s novoměstskými ulicemi utekl 
jako voda. Oživili jsme vzpomínky z mnoha 
krásných dětství, ale také z přírodních a lid-
ských katastrof. Připomněli jsme osoby, které 
již mezi námi nejsou a na které bychom neměli 
zapomenout. Každá z těchto starých ulic si 
s sebou nese velký kus historie a mnohdy by 
díky událostem, které se zde staly, mohla zís-
kat zcela originální pojmenování. Děkujeme 
všem příznivcům, kterým se seriál O novoměst-

ských ulicích líbí, právě díky kladným ohlasům 
se pouštíme s pracovním týmem ještě do jedno-
ho „uličníkového“ roku. Představíme vám ulice 
mladší, však neméně zajímavé. Navíc rok 2014 
je věnovaný rodině bratrů Křičkových, a tak 
občas propojíme tyto vzpomínky i do místních 
ulic. Těšit se můžete například na ulici Křič-
kovu, Petrovickou, Sportovní, Bělisko, Betlém, 
Korsiku, Šanghaj a další. Tím, že jde o novější 
části, je jistě mezi obyvateli i více pamětníků. 

Touto cestou bych tak ráda oslovila nadšené 
pisatele, aby své vzpomínky na dětství a život 
v některé z novoměstských ulic napsali a do-
nesli je buď do Horáckého muzea, nebo zaslali 
na e-mail: kronika@nmnm.cz. Pokud máte 
hezkou vzpomínku, ale nedokážete ji sepsat, 
ozvěte se nám také, rádi pomůžeme. Všem 
ostatním přejeme mnoho zajímavého čtení.  

Za pracovní tým a Společenskou 
a kulturní komisi Eva Kulková 

Závody mládeže na Oboře 
kolem roku 1956 (archiv : Jiří Kadlec)

Vzpomínejte s námi!
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Trh s  energiemi je již několik málo 
let uvolněn. To znamená, že na  na-
šem energetickém trhu existuje ně-
kolik desítek až stovek fi rem, které 
mají licenci od  Energetického re-
gulačního úřadu na  obchodování 
s  plynem nebo elektrickou energií 
a to nejenom pro fi rmy, ale i do-
mácnosti. Každý tento dodavatel 
se snaží v rámci své obchodní stra-
tegie jak se říká „ ulovit co nejvíce 
dušiček“, tzn. nás zákazníků a záro-
veň odběratelů energie. Bohužel 
mnoho těchto dodavatelů využívá 
či spíše zneužívá neznalosti a také 
důvěřivosti mnohých z nás. Mno-
ho dodavatelů si najímá tzv. „direkt 
obchodníky“ tzn. velmi dobře vycvi-
čené obchodníky, kteří jeden měsíc 
prodávají plyn a  další měsíc třeba 
telefonní služby a další měsíc třeba“ 
hrnce“. Tyto obchodníky poznáte 
tak, že se k Vám dopředu neobjed-
nají a většinou už je nikdy poté taky 
neuvidíte. Obvykle jich jeden den 
působí ve stejné lokalitě (městě, 
obci) hned několik najednou. Ně-
kteří jsou bohužel i hodně agresivní. 
Zvláště „ohroženou skupinou“ jsou 
starší lidé, lidé s nižším vzděláním 
nebo lidé, kteří jsou momentálně 
něčím velmi zaměstnáni a  tím pá-
dem méně koncentrovaní. Protože 
je jen a  jen na  Vás, zda takového 
obchodníka pozvete dál do svého 
domu či bytu, dáme vám ně-kolik 
rad, jak se zachovat a hlavně co radši 
vůbec nedělat:

1) Zeptejte se jakého dodavatele 
zastupuje a  chtějte po  něm nějaký 
průkaz či zmocnění. Zeptejte se ho 
jestli je 

zaměstnancem dotyčného do-
davatele nebo jestli je pouze najatý 
externí obchodník.

2) Pokud Vás obchodník vyzve k 
předložení Vašich osobních dokla-
dů, faktur za  energie, tak pokud je 
vůbec dáte z ruky, tak pouze kopie.

3) Pokud Vás obchodník během 
pěti či deseti minut přesvědčí, že Váš 
podpis na smlouvě je to nejlepší, co 
můžete právě udělat, najděte v sobě 
trochu síly a získejte čas na poradu 
s nějakým nezávislým odborníkem, 
někým z  rodiny a  pod. Požádejte 
obchodníka, ať Vám předloženou 
smlouvu nechá alespoň do  druhé-
ho dne k  prostudování. Bez konzul-
tace alespoň se svými známými nic 
hned nepodepisujte!

4) Pokud Vás nabídka přesto vel-
mi zaujala, kontaktujte zdarma ně-
jakou poradenskou energetickou 
společnost a  konzultujte s  ní , jak si 
tato nabídka stojí na celkovém trhu 
s energiemi, jaké má plusy a jaké mí-
nusy, případně na co si dát opravdu 
pozor.

 Pavel Skalník, Martin Synek
 specialisté  v oblasti energií

e-mail: optimal-energy.nmnm@seznam.cz
 kancelář: Masarykova 1494, 
 Nové Město na Moravě 
 (budova AUTOCENTR Hudec Hyundai)
 telefon: 739 807 227

Energetické dobro

Uzávěrka dalšího vydání Novoměstska je 15.1. 2014.
E-mail příjmu inzerce: novomestskoinzerce@seznam.cz

Pro

 733 679 932
Lenka MAD I OVÁ

lenka.madericova@re-max.cz

Váš realitní maklé  pro tuto oblast
Znám to tady, protože zde celý život bydlím

le

Vá
Zn
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Prodám Citroën Xsara Picasso,
rok výroby 2003. 

První majitel, servisní knížka, 
koupeno v ČR. 

Najeto pouze 73 500 km, 
1.6 benzin, metalíza.

Čistý interiér, velmi pěkný stav. 
Cena: 71 000 Kč, 

při rychlém jednání
možná sleva. 

Vhodné jako rodinné auto
i druhé auto do rodiny. 

Tel.: 607 175 673

Zahradnictví 
Nové Město na Moravě

děkuje všem,
kteří nás v letošním roce 
navštěvovali jak v našem 

obchůdku u Pasáčka,
tak v zahradnictví. 

Přejeme Vám mnoho štěstí
v roce 2014.

Manželé Jirčíkovi

Preji vsem svým soucasným 
i budoucím klientum

pekné vánocní svátky 
a klidný vstup do nového roku 2014.

  

 

o

 Tel.: 602 740 881
E-mail: homolka@bksolutions.cz
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIPRAVUJEME
Tančírna 5. 2. / 19 hod.

Taneční večer pro veřejnost. Společenský oděv není nutný. Vstupné 80 Kč / osoba, 100 Kč / pár.

Večer legend 6. 2. 2014 / 19 hod.
Trio Vladimír Merta, Jan Hrubý, Ondřej Fencl, 5P Luboše Pospíšila a Roman Dragoun. 

Informace budou upřesněny na nkz.nmnm.cz

Sávitrí 9. 2. 2014 / 16 hod.
Loutkové divadlo pro děti. Informace budou upřesněny na nkz.nmnm.cz

Z louže pod okap 12. 2. 2014 / 19 hod.
 Komedie. Hrají: Vladimír Kratina, Michaela Dolinová, Dana Homolová a Filip Tomsa.

Předprodej vstupenek již probíhá v Informačním centru. Vstupné 200 Kč v předprodeji, na místě 220 Kč.

Lenka Dusilová 19. 2. 2014 / 20 hod.
Koncert. Informace budou upřesněny na nkz.nmnm.cz
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leden výstava SVUV a KVUH: Vysočina 2013 Horácká galerie
do 12.1. výstava Výstava betlémů Horácké muzeum
do 26.1. výstava Roman Podrázský – výběr z díla Horácká galerie

6. - 19.1. výstava Propisovací tužky ze sbírky Evy Chmelařové Horácké muzeum
6.1. 15:00 ostatní Kavárnička jídelna DPS

11. - 12. 1. sport SP klasického lyžování – Zlatá lyže
13.1. 13:00 sport Školní liga – sedy a lehy pro 1. a 2. st. ZŠ tělocvična 1. ZŠ
13.1. 15:00 sport Cvičení na židlích s hudbou jídelna DPS
15.1. 19:00 tanec kulturní dům
16.1.   9:30 ostatní kulturní dům
16.1. 16:00 vernisáž Martin Jelínek - malby, restaurované nářadí Horácké muzeum
17.1. 20:00 tanec Ples SFK Vrchovina kulturní dům
19. - 24. 1. sport Zimní olympiáda dětí a mládeže /lyžování, biatlon/
20.1. 15:00 vzdělání Promítání cestopisného videa jídelna DPS

22.1. 19:00 kino Martina Sáblíková - Sama proti času, ČR 2013, 83 min. kulturní dům
24.1. 19:30 tanec kulturní dům
26.1. 15:00 pro děti Karneval s Pavlem Novákem kulturní dům
27.1. 15:00 ostatní Povídání o zajímavých knihách jídelna DPS

30.1. 19:00 kino Vnoučata kubánské revoluce, USA 2010, 60 min. kulturní dům

Vysočina Arena

Tančírna /rumba, quickstep/
Second hand Etcimex

Vysočina Arena

Ples Medinu, a.s. a Nemocnice Nové Město na Moravě


