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ročník XXIV. | číslo 10 | 1. říjen 2014 Nové Město na Moravě

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva města Nového Města na Moravě v roce 2014

Starosta města Nového Města na Moravě podle ust. § 14c písm. a) a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a  o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 15 písm. b) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje

1. Volby do Senátu Parlamentu České repub-
liky a do Zastupitelstva města Nového Města 
na Moravě proběhnou ve dnech 10. a 11. října 
2014, a to v pátek dne 10. 10. 2014 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. 10. 2014 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je označená volební místnost v Domě s pečova-
telskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Mo-
ravě pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu
Mendlova   č.p. 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 
1538, 1539, 1541, 1543, Pavlovova   č.p. 1501, 
1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 
1510, 1512, 1514, 1516, Purkyňova   č.p. 724, 
725, 847, 848, 875, 876, Vlachovická   č.p. 62, 
69, 450, 1036, 1037, 1193, 1194, Žďárská  č.p. 
61, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 
715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 990

ve volebním okrsku č. 2
je označená volební místnost v budově MěÚ 
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 97, 
Nové Město na Moravě  pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
Blažíčkova   č.p. 191, 654, 655, 657, 679, 680, 
682, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 690, 824, 830, 
831, 832, 833, 834, 835, 839, 868, Brněnská  č.p. 
145, 207, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
256, 257, 293, 315, 316, 347, 475, 480, 1279, 
Horní dvůr  č.p. 387, 388, Jamborova  č.p. 776, 
777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 
787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 
798, 799, 800, Jánská  č.p. 90, 91, 258, 259, 261, 
263, 265, 266, 268, 271, 273, 274, 276, 278, 280, 
284, 288, 297, 318, 319, 320, 400, 476, 477, 479, 
1280, 1390, 1391, 1392  č.e. 369, Komenského 
náměstí  č.p. 133, 135, Nečasova  č.p. 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 55, 56, 285, 291, 
328, 359, 385, 581, 582, 584, 586, 1440, 1441, 

1442, 1443, 1444, 1451, 1478, Němcova   č.p. 
658, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 
669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 
681, Německého  č.p. 187, 244, 621, 622, 623, 
625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 647, 648, 649, 652, 653, 801, 802, 803, 
804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 
814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 
825, 826, 827, 828, 829, 837, 838, 846, 874, 909, 
1185, 1189, 1190, 
Palackého náměstí   č.p. 32, 33, 34, Petrovic-
ká  č.p. 304, 311, 314, 325, 386, 857, 1325, 1326, 
1327, 1329, Podlouckého  č.p. 1014, 1015, 1016, 
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 
1033, 1034, 1035, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 
Pod Novoveskou silnicí  č.ev. 32, Vratislavovo 
náměstí  č.p. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 88, 100, 101, 
102, 103, 106, 116, 117, 120, 397, 580, Žďár-
ská  č.p. 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 
51, 57, 83, 84, 85, 332

ve volebním okrsku č. 3
je označená volební místnost v I. ZŠ, Vratislavo-
vo náměstí 124, Nové Město na Moravě pro vo-
liče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu
Budovatelů  č.p. 1482, 1483, 1485, 1486, 1487, 
1489, 1490, 1491, Hornická  č.p. 390, 970, 971, 
972, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, Masary-
kova  č.p. 139, 140, 141, 142, 143, 199, 200, 208, 
209, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 225, 226, 227, 
228, 1493, 1494

ve volebním okrsku č. 4
je označená volební místnost v Kulturním domě,  
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu
Bezděkov   č.ev. 236, Čapkova   č.p. 910, 911, 
912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 
931, 932, 933, 936, 938, 939, 945, 1038, 1039, 
1045, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 
1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1078, 1080, 1081, 
Hájkova  č.p. 233, 234, 262, 401, 403, 408, 409, 
410, 411, 412, 466, 467, 474, 881, 882, 883, 884, 
885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 903, 
Karníkova   č.p. 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 
1137, 1138, 1139, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 
1150, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 
1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1174, 
1176, 1178, Luční  č.p. 174, 413, 463, 465, 840, 
841, 842, 843, 844, 849, 850, 871, 872, 873, 965, 
969, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 
1321, 1322, Mrštíkova  č.p. 941, 942, 943, 944, 
946, 947, 948, 949, 957, 967, 968, 1040, 1041, 
1042, 1043, 1044, Nádražní  č.p. 202, Nezvalo-
va  č.p. 131, 203, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 
407, 473, 488, 489, 490, 491, 494, 495, 496, 497, 
498, 499, 597, 598, 599, 865, 866, Soškova  č.p. 
232, 370, 461, 462, 464, 468, 469, 470, 471, 472, 
589, 590, 595, 863, 1560, 1564, č. ev. 237, Van-
čurova   č.p. 588, 591, 592, 593, 594, 596, 937, 
1338, 1339, Wolkerova  č.p. 1075, 1090, 1133, 
1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 
1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1225, 1226, 1227, 
1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1235, 1236, 1237, 
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 
1246, 1248, 1250

ve volebním okrsku č. 5
je označená volební místnost v Kulturním domě, 
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu
Drobného   č.p. 301, 367, 369, 537, 540, 1298, 
1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 
1307, 1308, 1309, 1310, 1311

Vážení čtenáři, 
dostává se vám do rukou říjnové číslo, které jsme v redakci pracovně nazvali volební. Důvod je jasný. Ve dnech 10. a 11. října se kona-
jí volby do Zastupitelstva Nového Města na Moravě a zároveň do Senátu Parlamentu České republiky. Z tohoto důvodu v tomto čísle nena-
jdete stránky s informacemi z kultury, sportu a dění ve městě. Úvod je věnován základním informacím – volebním okrskům a pravidlům, kte-
ré při volbách platí. Následujících devět stran placené inzerce patří politickým subjektům, které v Novém Městě kandidují. Ponechali jsme ale 
stránky se servisem a osobní inzercí a také oblíbený seriál o ulicích. Zároveň bych chtěla poděkovat všem přispěvatelům za pochopení a ujistit čtená-
ře, že listopadové číslo bude opět v podobě, jakou znáte. Přeji vám příjemné a snad ještě i slunečné dny.    Ing. Jitka Svojanovská, editorka Novoměstska
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Horní  č.p. 515, 516, 517, 518, 519, 520, 528,
Křičkova  č.p. 184, 360, 361, 363, 364, 368, 492, 
1010, 1011, 1500, Malá  č.p. 173, 181, 182, 188, 
189, 856, Mírová  č.p. 502, 503, 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 510, 511, 512, 529, 530, 531, 532, 
533, 535, 745, 746, 1281, 1282, 1284, 1285, 
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 
1294, 1295, 1296, 1297, 1323, Smetanova  č.p. 
457, 458, 459, 538, 708, 711, 712, 713, 736, Vý-
hledy  č.p. 514, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 536, 
735, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 934, 
935, 1312

ve volebním okrsku č. 6
je označená volební místnost v II. ZŠ, Leandra 
Čecha 860, Nové Město na Moravě pro voliče po-
dle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
Bělisko  č.p. 453, 454, 455, 456, 624, 749, 1388, 
1389, Borová   č.p. 1617, 1653, Dukelská   č.p. 
236, 335, 336, 337, 338, 555, 558, 559, 560, 562, 
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 691, 836, 862, 867, 961, 962, 964, Jed-
lová  č.p. 1663, 1667, Leandra Čecha  č.p. 155, 
240, 345, 430, 431, 483, 484, 544, 551, 552, 554, 
Lesní   č.p. 300, 313, 451, 750, 751, 752, 753, 
775, 788, 958, 959, 960, 1376, 1377, 1378, 1379, 
1380, 1381, 1382, 1383   č.e. 66, Makovské-
ho  č.p. 104, 105, 340, 415, 425, 436, 440, Mod-
řínová  č.p. 1628, 1631, Nad Městem  č.p. 1600, 
1601, 1603, 1605, 1608, 1611, 1609, 1613, 1619, 
1622, 1623, 1625, Na Výsluní  č.p. 894, 895, 896, 
897, 898, 899, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 
Polní  č.p. 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 
1366, 1368, 1369, 1453, 1455, 1456, 1457, 1460, 
1461, 1462, 1464, 1465, 1467, 1468, 1470, 1471, 
1475, Radnická   č.p. 112, 113, 322, 349, 434, 
877, 878, 879, 880, 963, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, Smrková  č.p. 1639, Sportovní  č.p. 
218, 219, 220, 221, 444, 545, 546, 547, 548, 550, 
553, 575, 576, 577, 578, 579, Šimkova  č.p. 341, 
344, 346, 391, 392, 395, 396, 420, 422, 423, 426, 
427, 428, 429, 443, 481, 482, 1114, Školní  č.p. 
414, 448, 460, Štursova  č.p. 343, 394, 406, 416, 
418, 419, 432, 435, 437, 439, 486, 487, 904, 905, 
906, 907, 908, U Jatek  č.p. 66, 76, 77, 246, 324, 
326, 327, 348, Veslařská  č.p. 275, 289, 307, 561, 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 
702, 703, 704, 705, 706, 707, 1351, Zahrad-
ní  č.p. 755, 756, 757, 760, 762, 763, 765, 766, 
767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 845, 869, 956, 
1012, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 
1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 
1417, 1419, 1421, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 
1435, 1437, 1439

ve volebním okrsku č. 7
je označená volební místnost v Kulturním domě , 
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu 
Křenkova   č.p. 150, 151, 384, 543, 732, 864, 
900, 901, 902, Malá  č.p. 153, 156, 157, 158, 159, 
161, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 747, Monse-
ova  č.p. 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 378, 
379, 380, 382, 383, 447, 541, 542, Tyršova  č.p. 
144, 146, 147, 148, 149, 342, 445, 446, 485, 726, 

727, 728, 730, 731, 851, 852, 853, 854, 855, 
1002, 1003

ve volebním okrsku č. 8
je označená volební místnost v Odloučeném 
pracovišti II. ZŠ - Pohledec, Pohledec 43, Nové 
Město na Moravě, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části 
Pohledec

ve volebním okrsku č. 9
je označená volební místnost v Obecním domě, 
Maršovice 80, Nové Město na Moravě, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v místní části Maršovice a dále
Bezručova   č.p. 966, 983, 985, 986, 987, 988, 
989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 
1127, 1260, Karníkova  č.p. 981, 982, 984, 1118,
Maršovská   č.p. 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
Wolkerova   č.p. 1116, 1117, Maršovice (bez 
ulic)  č.p. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 
90, 94, 95, 97

ve volebním okrsku č. 10
je označená volební místnost v Obecním domě, 
Rokytno 49, Nové Město na Moravě pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu Rokytno a Studnice

ve volebním okrsku č. 11
je označená volební místnost v Obecním domě,  
Jiříkovice 62, Nové Město na Moravě pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v místní části Jiříkovice

ve volebním okrsku č. 12
je označená volební místnost v Kulturním domě,  
Slavkovice 79, Nové Město na Moravě pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v místní části Slavkovice

ve volebním okrsku č. 13
je označená volební místnost v Obecním domě, 
Hlinné 46, Nové Město na Moravě pro voliče po-
dle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v místní části Hlinné

ve volebním okrsku č. 14
je označená volební místnost v Obecním domě, 
Petrovice 71, Nové Město na Moravě pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v místní části Petrovice

ve volebním okrsku č. 15
je označená volební místnost v Hasičské zbrojni-
ci, Olešná 81, Nové Město na Moravě pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v místní části Olešná    
      

• Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. 

• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na území České republiky, 
občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky, jde-li o  cizince, průkazem o 
povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze se-
znamu voličů obdrží od okrskové volební komise 
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková vo-
lební komise dodá za chybějící nebo jinak ozna-
čený hlasovací lístek jiný. 

• Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občan-
ství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky, nebude mu hlasování umožně-
no.

• Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu 
voličů a který prokáže své právo hlasovat ve vo-
lebním okrsku, okrsková volební komise dopíše 
do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní 
mu hlasování.

• Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpoz-
ději 3 dny před dnem konání voleb.
 

• Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě hla-
sovacích lístků vstoupí do  prostoru určeného k 
úpravě hlasovacích lístků. V  prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřed-
ní obálky 1 hlasovací lístek.

• Volič může v  případě voleb do Senátu Parla-
mentu ČR volit pouze jednoho kandidáta, a to 
tak, že do úřední obálky vloží jeden hlasovací 
lístek, který nijak neupravuje. V případě konání 
II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto 
uskuteční ve dnech 17.  a  18.  října 2014, a to v 
pátek dne 17.10.2014 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu dne 18.10.2014 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

• Volič může v  případě voleb do Zastupitelstva 
města Nového Města na Moravě volit nejvýše 
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva měs-
ta má být zvoleno (tj. max. 23 kandidátů).  Volič 
může na hlasovacím lístku označit v rámečku 
před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloup-
ců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých 
volebních stran. 
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem 
ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty voleb-
ní strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň 
může označit v rámečku před jménem kandidáta 
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to 
v  libovolných samostatných sloupcích, ve kte-
rých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto 
volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále 
tolik kandidátů označené volební strany, kolik 
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají 
být zvoleni, a označených jednotlivých kandidá-
tů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené 
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Úplné znění oznámení o domě a místě konání 
voleb je k dispozici na úřední desce MěÚ.

34 let, soukromý podnikatel

Kandidáti do Zastupitelstva

mìsta Nového Mìsta na Moravì



ODS - č. 3VOLTE PRAVÝ BLOK ... - č. 2

     Když jsme v roce 2006 spoleènì s Liborem Èerným zakláda-
li Sdružení nezávislých kandidátù Nový smìr, mìli jsme pøed-
stavu, že kandidátní listinu složíme pouze z osobností, které 
v minulosti ve mìstì nìco dokázaly, pracují na øídících úrov-
ních, jsou kvalitními manažery a jsou finanènì zajištìni nato-
lik, že to u nich skýtá záruku odbornosti, morálních kvalit a 
zkušeností. Toto se nám také podaøilo. Všechny kandidáty spo-
jovalo to, že nechtìjí nebo nemohou být èleny politické stra- 
ny èi hnutí a chtìli vystupovat na kandidátní listinì s pøívlast-
kem “bez politické pøíslušnosti”.

     Výsledek se dostavil až další volební rok ve volbách 2010. 
Získali jsme 5 mandátù. Porazili jsme KSÈM (1), ODS (2), 
SNK-ED (1), TOP 09 (3), KDU ÈSL (2), SNK pro obce (3). Pouze 
ÈSSD získala 6 mandátù.

     Pøi povolebním vyjednávání jsme se ale setkali s dalším 
úskalím. Náš volební úspìch ostatní volební strany sjednotil a 
spojily se. I pøes naše vítìzství jsme funkci starosty èi místo-
starosty nezískali. ÈSSD jako úlitbu ostatním subjektùm za 
podporu jejich kandidátù vytvoøila pozici druhého místosta-
rosty a potvrdila své koalièní partnery ve vedení pøíspìvko-
vých organizacích a Technických služeb.

     Na volební výsledek mìlo vliv velké množství volebních 
subjektù, které se zúèastnily voleb, ale nezískaly mandát, èímž 
jejich hlasy propadly. Jako jediní jsme se vyvarovali obecných 
frází a sestavili program na konkrétních, dlouho neøešených 
problémech a okamžitì jsme navrhovali zpùsob øešení. Zacho-
vali jsme si slušnost a neúèastnili se nevybíravého volebního 
boje mezi ODS, TOP 09 a ÈSSD za použití štvavé kampanì.    

     Stejnou cestou jako my v roce 2006 se vydal i Andrej Babiš 
o pìt let pozdìji, když založil politické hnutí ANO 2011. Na 
rozdíl od nás registrované a s celorepublikovou pùsobností. 
Již pøi prvních úspìších však musel èelit, stejnì jako my, pøí-
valu neznámých kariéristù. Proto musel pøistoupit k pøísné-
mu výbìru kandidátù a jejich lídrù. Kandidátù, kteøí politiku 
nepotøebují jako obživu a snaží se pouze kultivovat politické 
prostøedí na úkor svého volného èasu a vlastní profesní ka-
riéry. Hlavním kritériem hodnocení byly výsledky jejich práce, 
odbornost, dovednosti a maximální nasazení.

     Nabídka kandidovat v komunálních volbách za hnutí ANO, 
adresovaná celému existujícímu Sdružení nezávislých kandi-
dátù Nový smìr, nás pøekvapila. Je milé, že o vás nìkdo ví, 
že sleduje vaše kroky a pozitivnì je hodnotí. Po zvážení všech 
pro a proti pøichází èas s pokorou pøiznat, že cesta rùzných 
sdružení nezávislých kandidátù má i svá úskalí, která nemusí 
být pro mìsto vždy výhodná. Tím, že nemají své partnery
ve vyšších patrech politického života a nemají své zástupce v 
parlamentu a na ministerstvech, pøicházejí o zdroje informací, 
o možnost ovlivòovat rozhodovací procesy a o zpìtné vazby 
z jiných regionù i centra, což má velký význam pøedevším
v oblasti vytváøení programù stran a též i podpory rùzných 
oblastí života a tím i v pøipravenosti na získávání dotací pro 
mìsto. Nejlépe to bylo vidìt v dobì, kdy TOP 09 zajistila do-
taci na stavbu mostu u Kazmírova rybníku, stavbu výtahu DPS 
a na parkovištì pøed KD pøímo z Ministerstva financí. 

     Tuto možnost dnes již nemají, ale ukázali cestu, která mimo 
jiných k finanèním zdrojùm také vede.

     Závìrem nám dovolte oslovit vás, naše potenciální volièe,
s pøíslibem, že vše, co jsme v našem programu mìli èi nyní 
máme, se budeme snažit beze zbytku prosadit a realizovat.

                                                                 MUDr. Zdenìk Kadlec
                                                               PaedDr. Milan Pavlík

Helena 
Mazlová
důchodce

František 
Hojka
důchodce

JUDr. Jana 
Havlíková
advokát

Jiří 
Olišar
elektrotechnik

Ing. Petr 
Ondráček
technický 
manažer

Petr 
Schmier
jednatel

Milan 
Slonek
živnostník

MUDr. Eva 
Pavlosková
lékařka

Lubomír 
Šula
živnostník

Josef 
Doležal
důchodce

Mgr. Zdenka 
Sokolíčková, 
Ph.D. M.A.
VŠ pedagožka

Bc. Zdeněk 
Pelzer
učitel prakt. 
vyučování

Ing. Věra 
Blažková
důchodce

Mgr. Otakar 
Německý
důchodce

Mgr. Olga 
Kadlecová
důchodce

Bc. Barbora 
Sečanská
studentka

Helena 
Doležalová
obchodník 
v logistice

Josef 
Hájek
důchodce

Pojďme společně 
tím pravým směrem

Ing. Ilona 
Komínková
asistentka 
auditora

Zdeněk 
Zítka
technik e.on

Luděk 
Sečanský
podnikatel

MUDr. Pavel 
Pávek
lékař

Volby do Zastupitelstva Nového Města na Moravě, 10. a 11. říjen 2014

MVDr. Dan 
Sokolíček
veterinární 
lékař

Pracovat pro město je čest, ne osobní 
prospěch
Skromnost a umět naslouchat
Vedoucí místa pro nejschopnější, ne pro 
vyvolené
Respektovat názory odborníků
Městský majetek ozdobou města
V zastupitelstvu věcně diskutujeme, jen tak 
nesedíme a nemlčíme
Město centrum sportu, kultury a umění
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KDU-ČSL - č. 7SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO OBCE - č. 6

Josef Košík 
OSVČ 

Maršovice 

 

Jaroslav Havlík 
elektromontér 

Petrovice 

 

Aleš Mrázek 
truhlář 

Jiříkovice 

 

Jiří Fuksa 
soustružník  
Slavkovice 

 

Libor Dostál 
finanční poradce  

Maršovice 

 

Miroslava 
Horváthová, DiS 
sociální pracovník  

 Pohledec 

 

Sdružení nezávislých kandidátů pro obce 
 

„Nic na světě není tak těžké, pokud si to rozdělíte na malé části“  
Naším cílem je, aby se nezapomínalo na žádnou část města. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

1. Finančně zdravý rozvoj města včetně jeho místních částí - zachování stávajícího systému rozdělování 
rozpočtu; zachování pravomocí osadních výborů; nenavyšování daně z nemovitosti; maximální využití finančních 
podpor z EU, státních a krajských dotací, transparentnost financování 

2. Sociální péče a zdravotní péče - důstojné stáří seniorům (podpora výstavby sociálního bydlení - zejména 
s nabídkou sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a další potřebné občany); podpora 
terénní sociální práce - dostupnost potřebné péče pro všechny obyvatele města 

3. Ochrana životního prostředí - čisté odpadní vody (postupná rekonstrukce stávající kanalizace ulic města 
a odkanalizování alespoň jedné místní části); zodpovědnou a citlivou péči o zeleň ve městě a místních částech; více 
kompostérů pro likvidaci bio odpadu; rozšíření provozní doby recyklačního dvora; postupná obměna veřejného 
osvětlení za energeticky méně náročné 

4. Školství - zachování stávajících školských zařízení, včetně místních částí; důstojnější zázemí pro ZUŠ   
5. Dopravní infrastruktura a obslužnost - zintenzivnit jednání o zřízení integrovaného dopravního systému v Kraji 

Vysočina; údržba stávajících komunikací a chodníků; bezpečnost dětí při cestách do škol 
6. Podpora sportu, turistiky a cestovního ruchu - udržování lyžařských a singletrackových tratí; rozšiřování 

cyklotras a cyklostezek (Nové Město na Mor. - Žďár n. Sáz., Nové Město na Mor. - Petrovice); podpora aktivního 
využití volného času dětí a mládeže formou grantů a příspěvků (zjednodušení administrativy); péče o stávající 
sportoviště; výstavba sportovní haly 

7. Podpora kulturních akcí a spolkové činnosti - podpora práce spolků - sborů dobrovolných hasičů a ostatních 
činitelů kulturního života; podpora vrcholných sportovních akcí 

 
 HLINNÉ  JIŘÍKOVICE  MARŠOVICE  NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  

 OLEŠNÁ  PETROVICE  POHLEDEC  ROKYTNO  SLAVKOVICE  STUDNICE 

Stanislav Marek 
místostarosta 

Hlinné 

 

Helena Zelená 
Křížová 

novinářka 
Rokytno 

 

Vlastimil Lukeš 
ošetřovatel skotu  

Petrovice 

 

Mgr. Eva Havlíková 
náměstek ředitele 

nemocnice 
Pohledec 

 

Martin Švanda 
zámečník 

Nové Město na Mor. 
Mgr. Pavel Peňáz 

středoškolský učitel 
Slavkovice 

 

Dušan Duda 
obch. zástupce 

 Olešná 

 

Jiří Jurman 
obchodní zástupce  

Jiříkovice 

 

Josef Kocanda 
jednatel společnosti  

Studnice 

 

Robert Zelený 
ředitel firmy  

Rokytno 

 

Bc. Anežka Brožová 
vedoucí učitelka MŠ  
Nové Město na Mor. 

 

Josef Košík 
OSVČ 

Slavkovice 

Ing. Jiří Dušek 
programátor  

Pohledec 

 

Milan Novotný 
starobní důchodce  

Petrovice 

 

Milan Mužátko 
mistr Ždas 
 Slavkovice 

 

Ing. Mgr. Hana Janů 
ředitelka NSS  

Hlinné 

 

Jiří Zahradník 
OSVČ  

Nové Město na Mor. 

 



Usilujeme o:

 - Vyrovnaný rozpočet města – dluhová obsluha 
odčerpává prostředky, které by bylo možné 
použít efektivněji pro rozvoj infrastruktury

- Investice pouze do projektů s garantovanou 
návratností 

- Veřejně přístupné smlouvy s dodavateli 
veřejných zakázek – daňoví poplatníci mají 
právo na informace o využívání finančních 
prostředků

- Osobní odpovědnost za rozhodování o 
nakládání s veřejnými financemi

- Lidové veto – možnost zvrátit rozhodnutí 
zastupitelstva v případě nesouhlasu občanů s 
přijatými rozhodnutími

- Ochranu proti negativním důsledkům neuvážené
imigrační politiky EU

 

         1.  Věra Buchtová              64        důchodce

         2.  Václav Bradáč              57         zootechnik

         3.  Jiří Korbička                 51        podnikatel

         4.  Miroslav Válek              63        důchodce

         5.  Petr Klapač                   69         důchodce
         
         6.  Miloš Srnský                 62        důchodce

         7.  Stanislav Kříž                63        důchodce

         8.  Ing. František Skalník  73        důchodce

         9.  Ladislava Blažková      60        důchodce

       10.  Jarmila Křížová             40        důchodce

       11.  Jaromír Drdla                59        důchodce

       12.  František Krejčí            69        důchodce

       13.  Růžena Brabcová         68        důchodce

       14.  Jiří Staněk                     77        důchodce

       15.  Ladislav Brabec            72        důchodce

       16.  Miroslav Oravec            63        důchodce

       17.  Renata Humlíčková      67        důchodce 

       18.  Petr Sochor                   62        důchodce

       19.  Jan Aksamit                  33        část. důchodce

       20.  Šárka Čonková             21        mateř. dovolená

       21.  Helena Jančíková         62        důchodce

       22.  Ladislav Doležal           77        důchodce
      
       23.  Dagmar Baranová        50        pokojská

Kandidátní listina KSČM pro volby
do Zastupitelstva města  10. a 11. října 2014Volební program KSČM pro komunální volby 

2014 v Novém Městě na Moravě je směrován 
na potřeby občanů našeho města. K tomu, 
aby byl naplněn, je potřeba velké přízně 
občanů. Naše strana věří, že získá větší 
podporu voličů k plnění tohoto programu.

- budeme prosazovat uvážlivé hospodaření s majetkem města, 
podporovat rozvoj města a jeho obcí 

- pokusíme se hledat cesty k zaplnění průmyslové zóny 
potencionálními investory - řešení zaměstnanosti občanů 

- budeme podporovat ty podnikatele a investory, kteří platí daně 
městu 

- navrhneme zpracovat projekty na zvýšení retenční schopnosti 
na horních tocích místních potoků a říček z finančních dotací EU 

- zaměříme se na otázku dlouhodobého vytyčení intravilánu 
města, dále na důsledné dodržování zpracovaného regulačního 
plánu zástavby 

- pro další rozvoj města se pokusíme hledat možnosti využití 
ploch pod nemocnicí a zastávkou - U jatek 

- budeme navrhovat řešení bytové otázky sociálně slabých 
rekonstrukcí nebo novou výstavbou vhodného bydlení 

- podpoříme sledování třídění domovního odpadu, aby               
na skládky přicházelo minimální množství všeobecného 
domovního odpadu s cílem snížení poplatků za odvoz              
pro občany 

- budeme dbát na to, aby výběrová řízení, zadávání zakázek          
a prodeje majetku byly prováděny dle platných zákonů 

- budeme podporovat výstavbu víceúčelové sportovní haly       
se získáním finanční dotace EU                

- budeme podporovat společenské, kulturní a sportovní dění 
města, včetně spolkové činnosti organizací působících             
ve městě – zahrádkářů, včelařů, chovatelů apod. 

- navrhneme úpravu vybírání parkovného ve vymezených 
částech města 

- budeme iniciovat pokračování obnovy zeleně, chodníků            
a komunikací, včetně důsledného dozorování kvalitního 
provedení 

- pomůžeme s hledáním finančních možností pro rekonstrukci 
Kina 

- navrhneme obnovu Obory s využitím fondů EU 

KOMUNÁLNÍ VOLBY VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA 2014

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ - č. 8 KSČM - č. 9
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

28. 8. 
29. 8.

5. 9.
8. 9. 

 11. 9.

 Tomáš Havlík
Anastázie Žáková
Filip Matuščín
Sofie Sýkorová
Matyáš Tomášek

Zdenka Skalníková 
 František Kosek
Jaroslav Jenerál 
Rudolfa Vrbecká
Stanislav Lukeš 
Zdeňka Bělehradová
Anežka Tenglová
Anežka Škarková 
Marie Sklenářová
Marcel Pochop
Miloslava Bělohlávková

  85
80
88

   90
75

 89
91
85
86
80
85

Významná říjnová výročí

19. 8. 
22. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.  

7. 9.
10. 9.

Marie Trávníčková (Pohledec, 1931)
Vladimír Sláma (Křídla, 1924)
Vlastimil Vorlíček (Nové Město, 1927)
František Chalupa (Křídla, 1928)
Růžena Špinarová (Nové Město, 1925)
Josef Novotný (Pohledec, 1940)
Josef Šrámek (Rad. Svratka, 1934)

1. 10. 
3. 10.
5. 10.
7. 10.
9. 10. 

10. 10.
14. 10.
16. 10.
23. 10.
28. 10.
30. 10.

16. 10. 1824 se narodil v NMnM František Štur-
sa, obchodník, starosta NMnM v období 25. 6. 
1864 - 16. 6. 1866, otec sochaře Jana Štursy, 190. 
výročí narození (zemřel 13. 8. 1895 v NMnM)
23. 10. 1944 zemřela v koncentračním táboře v 
Osvětimi Hana Brady, 70. výročí úmrtí (narodila 
se 16. 5. 1931 v NMnM)                        
25. 10. 1879 se narodil v NMnM Karel Němec, 
akademický malíř a grafik, 135. výročí narození 
(zemřel 17. 7. 1960 v NMnM)

Stomatologická pohotovost
4. 10. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo ná-
městí 12, Nové Město na Moravě, 566 616 900
5. 10. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 
4/1699,  Žďár nad Sázavou, 566 690 131
11. 10. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 
1, Velké Meziříčí, 603 206 336
12. 10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
18. 10.  MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, 
Měřín, 566 544 165
19. 10. MDDr. Klára Kuncová,  Palackého 
nám. 32, Nové Město na Moravě, 566 524 615
25. 10. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masa-
rykovo nám. 8, Velká Bíteš, 566 531 645
26. 10. MUDr. Kateřina Škorpíková, Student-
ská 7, 566 690 123
28. 10. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 
774 900 858

manželství
Michaela Illková, David Kupka   
Alena Sáblíková, Pavel Trojan
Jana Bukáčková, Ondřej Peckl
Ivana Tatíčková, Michal Čapek
Martina Růžičková, Bořek Šimůnek
Ilona Hromátková, František Lopaur
Jana Svobodová, Jan Pustina
Zdeňka Růžičková, Martin Hejtmánek

9. 8.
16. 8.  
22. 8.
23. 8.
23. 8.
30. 8.

6. 9.
6. 9.

Otevřeno každý den kromě pondělí a státních 
svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

Vernisáže:
čtvrtek 9. 10. 2014 v 17 hodin
Leonard Rotter – akvarely, sochy (do 11. 1. 2015)
Výstava malebných akvarelů staré Prahy, doplně-
ná o sochařskou tvorbu sochaře, řezbáře a malíře 
Leonarda Rottera. 
čtvrtek 23. 10. 2014 v 17 hodin 
Jan Buchta – sochy (11. 1. 2015)
Tvorba současného mladého sochaře a pedagoga 
Jana Buchty, který své stylizované objekty vytváří 
z různých materiálů. 

Akce: 
čtvrtek 2. 10. 2014 v 18 hodin
Rok české hudby - koncert
Třetí z cyklu koncertů k Roku české hudby. Obsa-
zení: Vít Otáhal – trubka, Lukáš Dittrich – klari-
net, Jana Goliášová - klavír 
sobota 4. a neděle 5. 10. 2014 
Dny otevřených ateliérů 2014 – vstup volný
úterý 7. 10. 2014 v 17 hodin
Týden knihoven 2014: Čtení o 1. sv. válce a umění
čtvrtek 16. 10. 2014 v 18 hodin
Rok české hudby - koncert
Čtvrtý z cyklu koncertů k Roku české hudby. Ob-
sazení: Ivana Pavlů – soprán, Vít Habernal – te-
nor, Richard Pohl – klavír. Vstupné: 80 Kč a 40 
Kč (studenti, senioři)
sobota 18. 10. 2014 v 17 hodin
BARLINE
Hudebně-taneční skica pro klarinet, tanečnici a 
gatě na špagátě. 

Klub seniorů

Vzpomínka
Scházíš nám, 
ale v srdcích 

a vzpomínkách 
zůstáváš.

Dne 20. září uplyne 3. 
rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil pan 
Jiří Doležal z  Nového 
Města na Moravě. Kdo 
jste ho znali, věnujte 
mu krátkou vzpomínku. 

Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami. 

Moštování

Minibazar

Městská policie informuje
V nočních hodinách dne 4. 8. bylo oznámeno ru-
šení nočního klidu v lokalitě Zahradníkův kout. 
Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že u jedné 
z chat se na terase baví skupinka lidí. Hlídkou 
byli vyzváni, aby zanechali jednání, kterým na-
rušovali veřejný pořádek, což okamžitě učinili 
a věc byla vyřešena pouze domluvou. O den 
později bylo rušení nočního klidu oznámeno 
znovu. Tentokráte se jednalo o dům na ul. Drob-
ného, kde bylo slyšet z  jednoho bytu hlasitou 
reprodukovanou hudbu. I v tomto případě byla 
po zákroku strážníků sjednána okamžitá ná-
prava. 3. 9. lidé upozornili strážníky, že se na 
Betlémě pohybuje skupinka osob, která zvoní 
na zvonky u domů a nabízí změnu dodavatele 
elektrické energie. Při příjezdu na místo se zde 
již nacházela hlídka PČR, která věc řešila. Pří-
pad tak bude mít dohru u správního orgánu, 
kam byla věc postoupena pro podezření z  po-
rušení tržního řádu, který tuto činnost zakazuje. 
5. 9. asistovali strážníci na žádost operačního 
střediska HZS Jihlava při otevírání uzamknu-
tého domu v obci Olešná. 11. 9. řešili strážníci 
dvě krádeže v supermarketu Penny. Vzhledem 
k  tomu, že se pachatelé k činu doznali, souhla-
sili s uložením blokové pokuty a odcizené zboží 
vrátili,  strážníci oba přestupky vyřešili na místě.  

Jiří Hradil, velitel MP

Obrazy od p. Laciny, Lady, Muchy,   Jambora, 
Blažíčka, Jíry,  plastiky bronz  od p. Štursy, Ma-
kovského  i jiné koupí sběratel, platba v hotovos-
ti,   čestné jednání. Vaši cenu respektuji. Tel.:  777 
757 500. 
Koupím zahradu, zahradu s chatkou, rybník i 
zemědělskou půdu, louku v blízkém okolí Nové-
ho Města. Zlaté mince, zbraně 2 svět. válka.  Tel.:  
777 757 500.
Prodám družstevní byt 1+1 v NM (částečná re-
konstrukce kuchyně, plast. okna, celý dům zre-
konstruován). Cena dohodou. Volný od 11/2014. 
Tel.: 734 212 904.
Angličtina š.r. 2014-15: doučování k maturitě, 
firemní výuka zaměstnanců. Bohatá praxe. Do-
cházím. Tel.: 732 871 389.
Koupím dům na Novoměstsku, nejlépe Maršovi-
ce, Pohledec, Zubří, Olešná, Petrovice, Radňovi-
ce nebo kolem rekreační oblasti Tři Studně. Tel.: 
604 734 355. 
Prodám 5dílné středně těžké závěsné brány včet-
ně závěsu. Cena dohodou. Tel.: 606 839 803 od 
17 – 20 hod.
Pronajmu byt 1+kk v Novém Městě, tel.: 602 
957 774.
Prodám automatickou pračku LG na 1-5 kg prá-
dla s předním plněním, typ F1091LD. V 5/2014 
konec záruční doby, záruka na motor do 2022. 
Rozměry š60cmxh44cmxv85cm. PC 8000 Kč, 
nyní 5000 Kč. Tel.: 723 231 169, 566 615 316.
Pronajmu byt 2+1 ul. Budovatelů, Nové Město 
na Moravě, tel.: 723 432 682, 733 780 379.

Pronajmu byt v rodinném domě v blízkosti gym-
názia v NM. 2 slunné pokoje, kuchyň částečně 
zařízená, nová  koupelna. Cena včetně energií 
12.000 Kč/měsíčně. Kontakt  774 118 886, szde-
na@seznam.cz. 
Hledáme pronájem bytu v Novém Městě na Mo-
ravě. Tel.: 702 660 025.
Pronajmu nebytové prostory (3 místnosti se sa-
mostatným vchodem) v rodinném domě v NM, 
Štursova 487). Vhodné jako lékařská ordinace, 
kanceláře, kadeřnictví, obchod. Tel.: 737 704 496.
Prodám PC sestavu Dell755 + 19“ Dell 1905FP: 
Core2Duo 2x2,33GHz, 2GB RAM, 80GB HDD 
SATAII, sdílená grafika, DVD Combo, klávesnice 
a myš, legální Windows Vista Business. Tel.: 739 
576 803. Cena: 2000 Kč.
Prodám kvalitní český česnek - modrý paličák. 
Cena 150 Kč/kg, dále cibuli a jablka na uskladně-
ní. Tel.: 720 102 472.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Levně, tel.: 720 243 863.
Hledám garáž k pronájmu v lokalitě Nové Město 
na Moravě. Ideálně v blízkosti nemocnice. Tel.: 
+420 724 129 227.
Pronajmu byt 2+1, ulice Tyršova, solidním li-
dem. Tel.: 739 870 903.
Starší manželé z Brna koupí RD nebo chalupu 
v Novém Městě na Mor. a okolí k trvalému byd-
lení. Financování máme zajištěné, tel.: 776 525 
339.
Hledám pronájem 2+1 nebo 2+kk. Tel.: 734 593 
235.

Prodám králíky a česnek. Tel.: 702 335 771.
Prodám 2q krmné řepy. Cena dohodou. Tel.:  
736 115 341 – večer.
Nabízím doučování matematiky a angličtiny 
pro základní školu, střední školu nebo i při pro-
blémech z  matematiky na vysoké škole. Tel.: 
723 357 959.
Prodáme chalupu v obci Rovné. Dispozice 2+1 
s příslušenstvím včetně stodoly. Ústřední vytá-
pění na tuhá paliva. Předběžná cena 650 tis., při 
rychlém jednání možná sleva. Tel: 736 405 258.
Prodám rodinný dům 3+1 v Radešínské Svratce. 
Pozemek má rozlohu 519 m², dům je po částečné 
rekonstrukci. Vhodný k trvalému bydlení i k re-
kreaci. Cena 840 000 Kč. Tel.: 732 337 544.
Prodám byt 3+1, 73 m² v blízkosti centra, tel.: 
725 219 505.
Prodám velmi pěkný byt 3+1  po kompletní  re-
konstrukci z r. 2009 na ulici Budovatelů. Tel.: 725 
718 969, RK nevolat!
Prodám kojenecké oblečení po holčičce, velmi 
zachovalé a těhotenské oblečení pro vel. 38-
42. Tel.: 723 929 462.
Prodám zahradu cca 400m² s malým zahradním 
domkem v zahr. kolonii Bezděkov, směr Zubří. 
Zahrada je velmi pěkná a udržovaná. El. energie 
a užitková voda na pozemku. Tel.: 602 185 642. 
RK nevolat!
Koupím garáž v NM. Tel.: 728 408 134. 
Koupím knihu Věry Rudolfové Kraj věčných ná-
vratů, tel.: 566 566 359.

Místo: Moštárna pod nemocnicí za prodejnou 
COOP Jednota
Termíny:
sobota 4. října 8 – 12 hod., v případě zájmu  
               také  13 – 17 hod.
sobota 11. října 8 – 12 hod., v případě zájmu  
               také  13 – 17 hod.
sobota 18. října 8 – 12 hod., v případě zájmu 
               také  13 – 17 hod.
Cena: 3,50 Kč za 1 litr moštu
Upozornění: Moštování se provádí do vlastních 
nádob.

3. 10. Slavíme Mezinárodní den seniorů,
KD    17 – 19 hod.
6. 10. Beseda s folkloristkou, výtvarnicí a autor-
kou kuchařek Kamilou Skopovou,                     
jídelna DPS    15 – 17 hod.
16. 10. Výlet do Chrudimi – prohlídka města, ná-
vštěva Muzea loutkařských kultur, Muzea  barok-
ních soch a kostela v Kočí. Odjezd od KD  v 8 hod. 
Návrat asi v 18 hod. Cena – člen 200 Kč, host 250 
Kč. Přihlášky na akcích Klubu seniorů.
20. 10. Komentovaná prohlídka našeho města.
Sraz v 15 hod. u muzea. Konec asi v 17 hod.
27. 10. Kavárnička, jídelna DPS 15 – 17 hod.

Svaz neslyšících zve
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KO 
Vysočina srdečně zve na prezentaci kompenzač-
ních pomůcek pro osoby se sluchovým postiže-
ním - zesilující sluchátka pro poslech TV, osobní 
zesilovač, signalizace zvonku aj. Prezentované 
pomůcky si můžete přijít osobně vyzkoušet.
Kdy: pondělí  6. října ve 13 hod.
Kde: Poradna pro osoby se sluchovým postiže-
ním, Žďárská 68 (Novoměstské sociální služby),
Nové Město na Moravě 

Mateřské centrum Lístek
4. 10. Bazárek dětského oblečení od 9 do 12 
hod. v KD
6. 10. Cesta se zvířátky v 9 hod. od KD cestou 
okolo Klečkovského rybníka
13. 10. Bramborové hrátky od 9 hod. v MC
20. 10. Otevřená herna od 9 hod. v MC
20. 10. Seminář pro veřejnost Jak se efektivně 
učit s dětmi, od 16 hod. v KD v klubovně K1 
27. 10.  Veselá strašidla – herní blok od 9.00 
hod. v MC
Trdlohrátky – každý čtvrtek od 2. 10., dále 9., 
16., 23., 30.10. v MC. 2. 10. bude probíhat ukáz-
ková hodina. Zveme také nové maminky s dětmi 
od čtyř měsíců.

Nabídka
Novoměstské sociální služby nabízí ke koupi 
Opel Zafira 1.6 16V, 74 kW, r.v. 2001,  najeto 
84  000 km. ABS,  centrální zamykání,  el. ovlá-
dání zrcátek,  palubní počítač,  posilovač řízení, 
barva bílá. Vadná řídící jednotka. Prohlídka 
vozidla možná po telefonické domluvě na te-
lefonním čísle 605 213  192. Nejvyšší nabídce.

Poděkování
Děkujeme touto cestou manželům Haukovým, 
vynikajícím lékařům a skvělým odborníkům 
v pediatrii. Více než 30 let příkladně pečova-
li o děti na dětském oddělení novoměstské 
nemocnice. Děkujeme za aktivní, laskavý 
a vysoce nadstandardní přístup, kořeněný 
humorem. Děkujeme za předané  zkušenos-
ti, za povzbuzení, oporu a trpělivost při práci. 
Do další životní etapy přejeme pevné zdraví 
a mnoho štěstí.     Kolektiv dětského oddělení

Vzpomínka
V tempu života si ani neuvědomujeme, jak ko-
nec může být blízko. Pak se nám to zdá neuvě-
řitelné a jsme překvapeni a zdrceni, když nás 
náhle opustí ten, který s námi stál po boku mno-
ho let. Právě tak se stalo i nám, kdy nás opustil 
náš milovaný p. Milan Kotlář, pedagog a malíř 
krásné Vysočiny. Jistě si mnozí vzpomenete, 
žáci, přátelé, kolegové a sousedé. Snad nikoho 
neuměl zarmoutit, byl veselý a měl lidi rád. Čas 
však neúprosně letí, je to právě 10 let, co navždy 
odešel bez rozloučení.  S láskou vzpomínáme. 

Manželka a syn s rodinou

Oslava Dne seniorů
Klub seniorů zve všechny seniory z Nového 
Města a okolí na oslavu Mezinárodního dne 
seniorů, která se bude konat v pátek 3. října 
v 17 hodin v novoměstském KD. Program při-
pravili žáci ze ZŠ L. Čecha a Mgr. Bohumil Ha-
vlík se zpěvačkami I. Zdražilovou a K. Polnickou. 

Novoměstská andulka
V areálu chovatelů za vlakovým nádražím 
se uskuteční 4. a 5. října již tradiční velká 
výstava okrasného ptactva. K vidění budou 
stovky druhů papoušků a kanárů, drob-
ní pěvci i afričtí snovači s téměř umělecky 
spletenými hnízdy. Výstava je otevřena 
v sobotu od 8 do 17 a v neděli od 8 do 16 hod.                                   

Přednáška
Domácí hospic Vysočina zve na přednášku na 
téma Zvládání krizových situací v rodině po zjiš-
tění nevyléčitelné nemoci, při úmrtí a po úmrtí 
blízkého člověka. Koná se ve středu 8. 10. v 17 
hodin v sále DPS. Přednášet bude významný čes-
ký psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Kino
10. 10.  Poslední vrchol
Dokumentární film, vstupné 50 Kč. 
20:00 KD

23. 10. Filmový festival Jeden svět 2014
Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
o lidských právech, vstupné zdarma.
19:00 KD
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O novoměstských ulicích: nová Niva

Jak se žilo dětem z učitelských domů

Do tzv. „učiteláků“ (dnešní ul. Sportovní) jsme 
se přistěhovali v roce 1947. Byly to původně dva 

domy postavené kousek za atletickým stadionem 
pro učitele a profesory, kteří vyučovali na zdejší 
základní škole a gymnáziu. V  levém domě byd-
leli např. pan učitel Uher, Kreps, Ševelovi a Še-
dých, v pravém společně s námi pan učitel Večeřa, 
profesor Hradecký, později pan učitel Rovenský. 
Možná i jiní, na které si ale už nevzpomínám. 
Pod těmito „učiteláky“ byly později postaveny 
ještě další tři domy (již ne pro učitele). Okolí bylo 
poněkud jiné než dnes. Tenisové kurty tam sice 
už byly, ale za nimi rostly javory, po kterých jsme 
často šplhali. Chybělo také fotbalové hřiště, mís-
to něho bylo rumiště s břízkami. V místech, kde 

je dnes tzv. středisko a mateřská škola, se začala 
po válce stavět základní škola. A tohle bylo právě 
místo pro nás děti nejlákavější, ale také nejne-
bezpečnější. Hlavně tmavé podzemní chodby 
nás lákaly k  hrám na vojáky a na schovku. I já 
jsem tady propadla jednou dírou na hromadu 
kamení a zlomila si nohu. Také jsme tu hodně 
sportovali – hrála se školka s míčem o zeď, škol-
ka se švihadlem, kuličky, zaháněná, vybíjená… 
Na trávníku jsme se pokoušeli o stojky a přeme-
ty. No, ne nadarmo se ulice nazývá Sportovní. 

Helena Krondráfová (rozená Hošpesová) 
a Libor Večeřa

Sokolovna – centrum kulturního života
Když se v roce 1911 usnesla valná hromada tě-
locvičné jednoty Sokol pro stavbu sokolovny, 
bylo hlavním záměrem zřídit tělocvičnu, jak bylo 
v té době zvykem. Když byl v roce 1921 položen 
slavnostně základní kámen sokolovny, byl záměr 
poněkud jiný. Na Nivě vedle reálky, na pozemku 
zakoupeném od velkostatku, vyrostla podle plá-
nů stavitele Josefa Sadílka, upravených pražským 
architektem J. Mezerou, reprezentativní budova 
s velkým sálem, jevištěm a zasedacími místnostmi.
Od tělocvičného sálu se upustilo, protože prosto-
ry pro cvičení poskytovaly tělocvičny v měšťanské 
škole a reálce. Zato sál pro kulturní činnost chyběl. 
Divadla se do té doby hrála v tělocvičně měšťan-
ské školy. Dokonce zde měla v roce 1919 premi-
éru opera Jaroslava Křičky Ogaři. Úplně dokon-
čena byla stavba sokolovny v letech 1925–1926 a 

zkolaudována 1927. Za sokolovnou byl současně 
v roce 1924 vybudován stadion – v té době největ-
ší cvičiště v celé župě Pernštejnské. Nově byl sta-
dion upraven až po II. světové válce. Kolem nové 
sokolovny se soustřeďoval celý kulturní život 
města. Konaly se zde městské oslavy, při kterých 
vystupoval pěvecký soubor Smetana, později 
i s orchestrem řízeným dr. Smíškem, dále tělocvič-
né akademie, plesy a zejména divadla. Ochotnic-
ký divadelní soubor pracoval v sokolovně s krát-
kými přestávkami až do 60. let 20. století. Za tu 
dobu uvedl řadu kvalitních i méně kvalitních her 
a vystřídalo se zde mnoho režisérů i ochotníků. 
Z období před válkou utkvělo v dlouhodobé pa-
měti uvedení Jiráskovy Lucerny v režii F. Rydvala 
a Čapkovy Bílé nemoci. Pokud mohl soubor 
pracovat ještě za války, uváděl spíš jednoduché 
veselohry pro pobavení diváků, což ilustrují i ná-
zvy – Na Sluneční pasece, Kristiánka na suchu 

apod. Veliký zármutek nastal po zavření soko-
lovny, veškeré zábavné činnosti byly zakázány. 
Po válce byla činnost souboru rychle obnovena, 
znovu se mohly hrát kvalitní hry. Na mnohé opět 
ještě pamětníci vzpomínají – např. na Hikmeto-
vu Legendu o lásce, na Sto dukátů za Juana a v 
neposlední řadě na Deník Anny Frankové, uve-
dený v pozoruhodné scénické výpravě  Vladimí-
ra Hošpese. Obnovili jsme i studentské divadlo 
uvedením Pleskotovy úpravy Babičky Boženy 
Němcové v roce 1958. Na mnoho dalších her, 
které bych mohla jmenovat, se stále ještě vzpo-
míná. Slavné byly v sokolovně plesy, pořádané 
různými městskými podniky a institucemi. Ka-
ždoroční sokolský maškarní ples – šibřinky – 
mám z dětství spojen s výborným cukrovím, ale 
hlavně s preclíky sypanými krystalovým cukrem, 
které mi rodiče z plesu přinášeli. Nejen cukrář-
ské, ale i kuchařské umění předváděly ženy při 
přípravě jídel na plese. Proslulé byly řízky se 
salátem a guláš. Vařilo se v jedné ze šaten vedle 
jeviště, kde stál velký kachlový sporák. Na bal-
koně sokolovny zasedly vždy včas místní dámy, 
které chtěly mít o plesovém dění přehled. Žer-
tovně jsme jim říkali „soudná stolice“. Myslím 
ale, že nikomu pomluvou neublížily, a že našemu 
tehdejšímu mládí dokonce fandily. V 50. a 60. 
letech jsme do už chátrající sokolovny chodili 
na pravidelná představení Horáckého divadla 
z Jihlavy. Úroveň představení byla velmi dobrá 
a hry uváděné v celoročním předplatném byly 
pro nás sváteční událostí. Čtenáři jistě vzpome-

nou na mnoho dalších krásných kulturních zá-
žitků, které nemohu všechny ve svém krátkém 
vzpomínání vyjmenovat, omlouvám se za to. Po 
válce byl osud sokolovny velmi smutný. Budova 
potřebovala opravy, činnost volala po přístavbě. 
Vážnou překážkou rozvoje byly nejasné vlastnic-
ké poměry. Dvě hospodářsky silné organizace 
o vlastnictví usilovaly a jak už to bývá, když se 
dva přou, třetí, který by měl užitek, chyběl. Na 
spory doplatila novoměstská kultura. Sokolov-
na začala rychle chátrat, okna, střechy, topení 
se postupně dostávaly do havarijního stavu. Po 
podrobném posouzení stavu budovy zazněl oče-
kávaný verdikt – sokolovnu zbourat a postavit 
nový kulturní dům. A tak v roce 1971, kdy měly 
být oslavy výročí základního kamene sokolovny, 
se započalo s bouráním. My pamětníci jsme byli 
velmi smutni. Se zdmi sokolovny odcházel velký 
kus našeho radostného a bezstarostného mládí. 

Jana Černá

Nová škola v Novém Městě

Již těsně po válce si představitelé města byli vě-
domi, že místní školní budovy – měšťanská škola 
na náměstí i budova střední školy – nebudou 
v budoucnu při předpokládaném nárůstu oby-
vatel dostačující. Rozhodli proto o výstavbě 
nové měšťanské školy. Pro realizaci byl vybrán 
pozemek na Nivě za sokolovnou, na tzv. panské 
mezi. Položení základního kamene se konalo 
28. října 1947. Byla to velká městská slavnost, 
které se zúčastnil předseda Zemské školní rady 
z Brna, ten pronesl slavnostní projev, dále školní 
inspektor, představitelé města i široká veřejnost. 
Plán vypracovaný brněnským architektem Evže-
nem Škardou byl velkorysý. Když se v roce 1948 
začalo stavět, všichni se na novou budovu těši-
li. Než byla stavba v roce 1949 zastavena, byly 
vyzděny základy a provedeny nutné zajišťovací 
práce. V roce 1950 nařídil Krajský národní vý-
bor v Jihlavě přepracování projektu, ale okresní 
funkcionáři nebyli městu příznivě nakloněni, 
a tak stavba již nikdy nepokračovala. V chátrají-
cích základech našli prostor ke svým hrám kluci 
z  okolí, na což dodnes rádi vzpomínají. Později 
byla na základech zahájena výstavba tělovýchov-
ného střediska, stavba byla dokončena v roce 1962. 
A právě v těchto dnech se začínají psát nové dějiny 
této budovy. Na přelomu 50. a 60. let minulého 
století narůstal v novoměstském školství před-
pokládaný vážný problém s nedostatkem prostor 
pro vyučování. Souviselo to s rozvojem průzkumu 
a těžby uranového průmyslu. Nastala velká bytová 
výstavba a do nových sídlišť se stěhovali převážně 
mladí lidé s dětmi nejprve předškolního, ale brzy 
školního věku a školy nemohly najít místo pro tak 

velký počet žáků. Již od druhé poloviny 50. let třídy 
prvního stupně směnovaly. Vzhledem k velkému 
počtu dojíždějících žáků nebylo na druhém stupni 
směnování možné, tak se hledaly prostory, kde se 
dalo. Školní družina nemohla už být v učebnách, 
tak byla přemístěna nejprve do upravených kůlen 
ve dvoře školy a později do chátrající sokolovny,  
určené ke zbourání. Na základní škole na náměstí 
zrušili sborovnu. Učitelé měli své potřeby složené 
ve skladu učebnic, kde také trávili volné hodiny. 
O přestávkách se zdržovali ve třídách nebo na 
chodbách. Na střední škole, nynějším gymnáziu, 
kde byla též úplná základní škola s paralelkami, 
se učilo v aule, v laboratoři biologie, a dokonce 
i v nově přistavěné šatně. Město několikrát žáda-
lo o postavení nové školy. Pro výstavbu nabídlo 
i několik vhodných pozemků, 
žádost však byla vždy zamítnu-
ta. Důvodem byla snaha o zru-
šení novoměstské střední školy, 
přestože nadřízení věděli, že tři, 
maximálně čtyři učebny, které 
střední škola zaujímala, problém 
novoměstského školství nevyřeší. 
Po dlouhých vyjednáváních na 
různých úrovních se konečně ob-
jevilo řešení. Městu byla povolena 
přístavba střední školy, a to na hři-
šti, které vedle školy leželo. Ztráta 
hřiště nikoho netěšila. Cvičilo se 
zde v hodinách tělesné výchovy, odpoledne zde 
kluci hráli fotbal, navečer využívali hřiště dospělí a 
několik let zde bylo v zimě i kluziště. Navržené ře-
šení však nebylo možné odmítnout, i když to bylo 
řešení „chytré horákyně“. Přístavba měla nařízený 
počet učeben pro úplnou základní školu, ale pro-
jekt nepočítal s tělocvičnou ani se školní jídelnou. 
Školní jídelna, ve které se v té době několik let stra-
vovali i žáci zemědělské školy se sídlem v zámku, 
byla v budově školy na náměstí. Při její velikosti 

– byly zde dvě místnosti pro kuchyni a dvě  třídy 
pro jídelnu – je kupodivu, že stačila po poměrně 
dlouhou dobu vařit pro tak velký počet strávníků. 
Bylo to za cenu nekonečných front při čekání na 
oběd. Po zvážení situace byla nakonec povolena 
i stavba nové jídelny - rovněž na zmíněném hřišti. 
Kdo chodil v druhé polovině 60. let na základní či 

střední školu do budovy dnešního gymnázia, jistě 
si vzpomene, že vyučování bylo doprovázeno po-
měrně hlučnou zvukovou kulisou, kterou obsta-
rávala celé dopoledne zapnutá sbíječka. Podklad 
hřiště byl skalnatý a hloubení základů  dalo tedy 
pořádně zabrat. V přeplněných třídách směrem 
na hřiště se dalo větrat jen o přestávkách. V hodi-
nách se větralo dveřmi na chodbu a okny do dvora. 
V přízemní posluchárně chemie se dostalo žákům 
a studentům nevídané podívané na stavbu školní 
jídelny. Stavební ruch byl nepochybně zajímavější 
než výklad „královny věd“, a tak nešťastní  vyuču-
jící dokonce žádali zabílení oken v učebně chemie. 
Přes veškeré útrapy stavba obou budov rostla. 
Dokonce se později začalo i se stavbou tělocvičny 
na stadionu. Nová budova byla jako samostatná 

II. ZDŠ slavnostně otevřena v červnu 1969 při pří-
ležitosti oslav 75. výročí založení střední školy. Ješ-
tě před dokončením stavby se stalo, že při jarním 
tání zatekla do budovy voda, a to díky ploché, pro 
Vysočinu nevhodné střeše. Problémy se zatéká-
ním se opakovaly a střecha byla několikrát opravo-
vána. Teprve generální oprava budovy, spojená se 
zateplením a fasádou, která se uskutečnila počát-
kem nového tisíciletí, problém definitivně vyřešila.

Jana Černá

V  příštím čísle:
osobnosti ulic

Co nového na Nivě?
I přes poměrně intenzivní meziválečnou sta-
vební aktivitu zůstala Niva po válce z  velké 
části stále nezastavěna. Proto byla ideálním 
prostorem pro rozšiřování městské zástav-
by. Brzy po válce znovu ožila bytová výstavba. 
V  roce 1947 byly za sokolským stadionem po-
staveny dva obytné domy s  osmi byty pro uči-
tele (ul. Sportovní čp. 578–579) a za nimi vy-
rostly tři čtyřbytovky (čp. 575–577) pro první 
zaměstnance Chirany, dokončené v roce 1950. 
Krátce po válce byla v parku za evangelickým 
kostelem postavena nová evangelická fara. Po-
stupně se také zahušťovala zástavba rodinných 
domů v okolí gymnázia. Poté, co se Nové Měs-

to stalo střediskem uranového průzkumu, pře-
vzaly otěže bytové výstavby uranové doly. Po 
dokončení sídliště u nádraží pokračovaly jejich 
stavební aktivity právě na Nivě. Nejvýrazněji se 
projevily postavením tří věžových domů, které 
změnily panorama celého města. Méně vidi-
telným faktem je, že jejich pomyslné spojnice 
tvoří rovnoramenný trojúhelník. Věžáky byly 
dokončeny v  letech 1964 a 1965 a poté násle-
dovala výstavba dalších bytových domů smě-
rem ke katolickému kostelu. Nivě dlouho do-
minovala osamocená budova reálky (dnešního 
gymnázia). V roce 1969 se vedle ní žákům ote-
vřela její mladší kolegyně (II. ZDŠ) a v srpnu 

1977 byla do užívání předána přístavba I. ZDŠ 
u katolického hřbitova. Počátek 70. let přinesl 
i bourání sokolovny, na jejímž místě byl 11. září 
1976 v rámci oslav Dne horníků slavnostně ote-
vřen nový kulturní dům. Niva také slouží spor-
tu. Původní sokolský stadion se postupně pře-
měnil ve stadion atletický. Zde hrávali i místní 
fotbalisté, kteří si v roce 1957 vybudovali nové 
hřiště nad Cihelským rybníkem. V  bývalém 
hudebním pavilonu sokolského stadionu byla 
17. ledna 1954 otevřena nová kuželna. A o kou-
sek dál si tenisté 19. května 1958 zprovoznili 
první kurt. Niva tedy ladem rozhodně neleží.

Vít Křesadlo

Pohled na sokolovnu a sokolský stadion v roce 1925 při konání Horácké krajinské výstavy

Interiér sokolovny při šibřinkách Pohled na stavbu  měšťanky u hřbitova
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Na co se můžeme po dokončení Městských lázní těšit

Plavecká část lázní

Plavecký bazén bude umístěn v hlavní bazénové 
hale s prosklenou fasádou, kde se nachází i zá-
bavní bazén a další relaxační prvky. V sousední 
nižší části bude dětský bazén a vířivka. Z bazéno-
vé haly  bude také přístupná galerie s občerstve-
ním. Celková plocha plaveckého bazénu bude 
228 m², celkový objem 293,5 m³. Pro povrch ba-
zénu byl zvolen tradiční keramický obklad. Tep-
lota vody v plaveckém bazénu by měla být nižší 
než v relaxační části. I tak by však neměla kles-
nout pod 28°C. Tento bazén je určen na sportovní 
a rekondiční plavání. Se čtyřmi plaveckými dra-
hami o délce 25 m umožní pořádat také plavecké 
závody. Hloubka vody v části bazénu využitelném 
pro neplavce se bude pohybovat v rozpětí od 
1 m do 1,35 m. V této části se dno sváží mírným 
spádem (cca 2%). Asi ve třech čtvrtinách délky 
bazénu dno začíná klesat prudčeji až k 4,66% 
spádu a končí v hloubce 1,7 m pod hladinou, což 
umožňuje bezpečnější skoky z odrazových bloků. 
Do vody budou v části pro neplavce vybudovány 
schody z boční části. Bazén bude současně vyba-
ven otočným zvedákem pro spouštění imobilních 
osob do vody. Je tak pamatováno i na zdravotně 
postižené návštěvníky a seniory. Pro udržování 
kvality vody je na rozdíl od relaxační části pou-
žita chlorová technologie. Pro eliminaci chlor-
aminů (vázaného chloru), zvýšení kvality vody 
a snížení objemů desinfekčních prostředků na 
bázi chloru  jsou do systému zařazeny generátory 
ozonu. Negativní účinky chlóru jsou tak výrazně 
sníženy. Pro úpravu vody v bazénech je použita 
automatická stanice pro měření a regulaci pH, 
volného chloru a redoxu, složená z kompletního 
měřícího a dávkovacího zařízení. Ohřev vody 
bude zajištěn teplovodními výměníky, zařaze-
nými do okruhu cirkulace bazénové vody, část 
vody po filtraci bude hnána oběhovými čerpadly 
přes výměníky tepla a vrácena zpět do výtlaku 
filtrace před chlorací. Zdrojem vody bude kromě 
jiného i studna, zřízená mezi objektem bazénu 

a tokem Bezděčky. Konstrukce i technologie ba-
zénu jsou voleny tak, aby zajistily co nejekono-
mičtější provoz a umožnily sportovní a relaxační 
plavání všem generacím. Bazén bude vhodný 
i pro výuku plavání dětí od nejútlejšího věku. 

Wellness – saunový svět, pohoda a relax

Wellness prostory budou umístěny ve druhém 
patře Městských lázní. Do těchto prostor budou 
mít zájemci o využití služeb wellness přístup přes 
hlavní vstup lázní a také přes centrální šatny se 
sprchami v 1. podlaží, které jsou pro všechny 
provozy Městských lázní společné. Pro překoná-
ní výškového rozdílu mezi podlažími bude sloužit 
schodiště i výtah. Vstup do wellness – saunového 
světa je navržen přes vstupní předsíň, kam také 
bude ústit převlékárna, toalety, sprchy, úklidová 
místnost a zázemí bufetu. Zvolené řešení umož-
ňuje, aby veškeré služby pro zákazníky saunové-
ho světa, obsluhu bufetu a vše potřebné zajistil 
jediný zaměstnanec. Možnost občerstvení budou 
mít přitom nejen zákazníci wellness, ale i fitness 
a bazénů. Od bazénu se k bufetu dostanete po 
schodech vedoucích na vyhlídkovou terasu s po-
sezením. Podávány budou nejen nápoje, ale i jed-
noduchá jídla a pamlsky. Wellness bude odděleno 

od bazénové části a vstupné se bude hradit samo-
statně. Toto řešení umožní udržet cenu vstupu 
do bazénu i do saunového světa v rozumné výši. 

Provoz wellness nabídne:

1. Aroma saunu
Doporučená teplota:   70°C
Doporučená vlhkost:  40%
Kapacita sauny:            9 osob

2. Finskou saunu
Doporučená teplota:   90°C
Doporučená vlhkost:  10%
Kapacita sauny:          14 osob

3. Parní lázeň
Doporučená teplota:   45°C
Doporučená vlhkost:  100%
Kapacita lázně:              9 osob

V parní lázni neboli horkovzdušné parní láz-
ni se tělo nezahřívá tak prudce jako při sau-
nování a vlhkost vzduchu dosahuje 100 %. Je 
nutné si uvědomit, že fáze pocení nastává 
(s ohledem na 100 % vlhkost v kabině) až te-
prve po opuštění kabiny. Následný odpočinek 
v županu na lehátku nebo v tepidáriu je tedy 
nezbytný pro správnou funkci této terapie.

4. Kneippův chodník
Doporučená teplota teplé vody:  40°C
Doporučená teplota studené vody: 11°C
Kapacita lázně: 3 – 4 osoby

Kneippova lázeň je tvarově kruhového půdorysu. 
Chodník je dělen na 4 části – 4 nádrže. Dvě se 
studenou vodou a dvě s teplou vodou. Je dopo-
ručeno zvolna v bazénku přešlapovat z nohy na 
nohu. Po cca 1 minutě se překročí do sousední-
ho bazénku a opět se doporučuje zmíněný volný 
pohyb po uvedenou dobu. Překračováním do 
sousedního bazénku dochází teprve k žádoucí 
kontrastní lázni, kterou popsal Sebastian Kneipp. 
Kontrastní lázní je rozuměno střídání studené 
a teplé vody. Pořadí není striktně předepsáno.

Kdo se podílí na stavbě bazénu aneb kdo je kdo
Ing. arch. Jaroslav Dokoupil

Generálním projektantem stavby Městských 
lázní je společnost Arch.Design. Společnost vy-
rostla od skromných začátků na počátku 90. let 
v jednu z největších a nejvýznamnějších projek-
tových a inženýrských organizací v ČR. Její záběr 
je skutečně široký, od komerčních obchodních 
a administrativních staveb přes projekty bytové 
po školství, zdravotnictví a sport. A právě do této 
skupiny patří projekt Městských lázní v Novém 
Městě na Moravě. Hlavní referencí společnosti 
v oblasti bazénů a relaxačních staveb je vodní are-
ál Ostrava-jih v Ostravě Zábřehu. Vedle této velké 
stavby pracovala firma na řadě bazénů a wellness 
ve školských zařízeních a hotelích. Projekt Měst-
ských lázní vedl po stránce koncepční a archi-
tektonické hlavní architekt Arch.Design Group 
Jaroslav Dokoupil ve spolupráci s Martinem Švé-
dou. Hlavním inženýrem projektu byl Igor Sed-
lák. Nejzajímavější fází práce na projektu bylo na-
stavení architektonického a funkčního konceptu 
stavby. Společně se starostou Michalem Šmardou 
a vedoucí odboru investic Danou Wurzelovou 
navštívili řadu zařízení podobné velikosti po celé 
republice, diskutovali s jejich provozovateli a sbí-
rali dobré i špatné zkušenosti. Následovaly mno-
hahodinové, často bouřlivé diskuze nad rozpra-
covaným návrhem, jejichž výsledkem je projekt 
stavby, která se začíná realizovat. Již od prvního 
setkání s novoměstskými občany na prezenta-
ci první studie v listopadu 2012, před anketou, 
bylo jasné, že stavba má pro Nové Město velký 
význam a bude ostře sledována. Firma věnovala 
projektu maximální péči a snažila se v daném 

investičním limitu navrhnout stavbu nejenom 
krásnou, ale také funkční a ekonomickou s co 
nejnižšími provozními náklady. Do objektu byla 
umístěna taková skladba relaxačních zařízení 
a lákadel, aby uspokojila co nejširší okruh zájem-
ců a zajistila nejenom oblibu u veřejnosti, ale také 
ekonomickou udržitelnost. Arch.Desing ocenil, 
že zhotovitelem stavby bylo vybráno sdružení 
PKS stavby a IMOS. Obě společnosti mají zku-
šenosti s realizacemi podobných zařízení a právě 
stavby městských bazénů v Kuřimi a ve Žďáru 
byly od začátku zdrojem poučení. Totéž platí 
i o technickém dozoru investora, firmě Envigest. 

Ing. Martin Hucek
Vedoucím projektu výstavby Městských lázní je 
zkušený odborník Ing. Martin Hucek, který má 
již za sebou vedení několika podobných staveb. 
Byl vedoucím projektu při výstavbě  bazénů a re-

laxačních center podobného rozsahu v Litomyšli 
a Žďáru nad Sázavou. Martin Hucek se pro sta-
vařinu rozhodl již v dětství a následně vystudoval 
obor Pozemní stavitelství na Střední průmyslové 
škole v Letohradu. Ve studiu pak pokračoval na 
Vysokém učení technickém v Brně, kde se věno-
val stavebně materiálovému inženýrství a získal 
titul inženýra. Dnes je jedním z nejzkušenějších 
odborníků v oblasti řízení staveb krytých bazénů 
v našem  regionu. „Myslím si, že mé zkušenosti z 
předchozích akcí mohou pomoci tomu, abychom 
se vyvarovali zbytečných chyb a volili chytrá ře-
šení problémů, se kterými se na stavbě potkáme,“ 
říká s jistotou Martin Hucek. „Novoměstský pro-
jekt se mi navíc líbí. Je úsporný a zároveň skvěle 

funkční. Bude to sice tvrdá práce, ale krásná stav-
ba, která za to stojí,“ shrnuje své první pocity ze 
stavby, se kterou bude žít příštích patnáct měsíců.

Ing. Jaroslav Dufek
Autorizovaný inženýr, vystudoval VUT Brno, 
obor Pozemního stavitelství, katedru ocelových 
konstrukcí. Je jednatelem společnosti Envigest, 
s.r.o. se sídlem v Novém Městě na Moravě, která 
zajišťuje od roku 1993 kompletní inženýrské služ-
by ve stavebnictví. „Při přípravě a realizaci staveb 
se zaměřujeme především na ekonomiku, a to jak 
samotné výstavby, tak budoucího provozu, což 
není v dnešní době úplně obvyklé. Snažíme se, 
aby investor dostal za své peníze co nejlepší kva-
litu,“ vysvětluje filozofii své společnosti Jaroslav 
Dufek. Zkušenosti pro stavbu bazénu získal na 
stavbách Areálu koupaliště a bazénu v Bystřici 
nad Pernštejnem a na stavbě přístavby SKI hote-
lu v Novém Městě na Moravě, jehož součástí je 
wellnes centrum. „Realizační tým pro výstavbu 
Městských lázní se myslím povedl. S investorem 
i dodavatelem mám dlouhodobé dobré zkušenos-
ti. Voda a plavání určitě patří k mým oblíbeným 
volnočasovým aktivitám, a proto vítám výstavbu 
Městských lázní jako výrazné zlepšení úrovně 
vybavení našeho města. Na projektu považuji 
za zajímavé napojení na stávající teplárnu, takže 
bude možné využívat zbytkové teplo, což se dou-

fám projeví i v budoucích nákladech na provoz,“ 
hodnotí závěrem Ing. Jaroslav Dufek projekt, na 
kterém bude do příštího podzimu spolupracovat.

Jak probíhá a jak bude pokračovat stavba bazénu
Stavba Městských lázní začala v letošním roce 
zbouráním staré uhelny. „Následovalo založení 
objektu na železobetonových pilotech, je po-
ložena tepelná izolace pod základovou desku,“ 
upřesňuje vedoucí odboru investic a správy ma-
jetku Dana Wurzelová. V těchto dnech pokraču-
jí práce na betonáži základové desky, která musí 

být vyhlazena – jedná se o náročný a bohužel i 
hlučný postup, bez kterého se neobejde žádná 
takováto stavba. Potom už začnou lázně doslo-
va růst před očima. Vznikne monolitický železo-
betonový skelet budovy, a bude tak dokončena 
hrubá stavba. V příštím roce budou stavebníci 
pokračovat na fasádě, přesunou se dovnitř bu-

dovy s instalací technologií a řemesly. Nakonec 
vzniknou chodníky, parkoviště pro návštěvníky 
lázní bude orientováno k říčce Bezděčce. Sou-
běžně s dokončením stavby bude postaven také 
nový mostek přes Bezděčku, který usnadní 
přístup k bazénu všem, kteří zaparkují u Billy 
nebo půjdou od autobusového nádraží. -svj-
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NOVOMĚSTSKO - STAVEBNÍ NOVINY

Program regenerace MPZ
Vlastníci nemovitostí v městské památkové 
zóně Nové Město na Moravě mohou až do 10. 
prosince žádat o příspěvek na opravu či rekon-
strukci svého objektu. V letošním roce se městu 
podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury ve 
výši 500 tis. Kč. Žádost o příspěvek z Programu 
regenerace na rok 2015 musí být předložena na 
stanoveném tiskopise, který společně s podmín-
kami výběrového řízení získáte na webových 

stránkách města nebo na odboru ŠKSV v Novém 
Městě na Moravě (5. patro, PhDr. Řádková).
Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 
Díky těmto penězům jsou v městské památ-
kové zóně obnovovány nemovitosti měs-
ta i soukromých vlastníků. Například letos 
byl městem vyplacen příspěvek ve výši 260 
tis. Kč majiteli domu č.p. 119 a příspěvek ve 
výši 149 tis. Kč majiteli domu č.p. 133.   -red- 

Granty a příspěvky na rok 2015 vyhlášeny
Termín pro odevzdání žádostí: 

pátek 7. listopadu 2014 do 14:00 hodin na podatelnu MěÚ.
Bližší informace, formuláře a pravidla pro poskytnutí grantů a příspěvků získáte na odboru ŠKSV MěÚ 

(tel. číslo: 566 598 421) nebo na www.nmnm.cz.

Relaxační a zábavní část lázní
Všechny tři bazény v relaxační části budou mít 
keramický povrch. Na rozdíl od plaveckého ba-
zénu, u kterého je naplánována chlorová tech-
nologie, budou uvedené tři bazény vybaveny 
technologií slanou. Znamená to, že pro jejich 
dezinfekci bude použita kyselina chlorná a voda 
v nich bude mírně slaná.  Princip dezinfekce 
spočívá v tom, že se v bazénové vodě rozpustí 
sůl (NaCl) v koncentraci 0,3-0,5 % (tj. 3-5 kg/
m³). Technologie je zvolena tak, aby provoz ba-
zénu mohl v budoucnu fungovat i bez užití slané 
technologie. Pro zvýšení kvality vody a snížení 
objemů dezinfekčních prostředků jsou do sys-
tému zařazeny generátory ozonu a středotlaké 
UV lampy. Celková plocha relaxačně–zábavního 
bazénu je 82 m². Teplota vody bude 30 – 32°C, 
hloubka 1 m. Bazén bude vybaven proudovým 
kanálem, tzv. divokou řekou, vzduchovými ma-
sážními lehátky, dvěma vzduchovými perličkami 
a nerezovými chrliči. V části haly se sníženým 
podhledem, pod galerií s občerstvením,  bude 
umístěn dětský bazén – brouzdaliště a sedací 
bazén – vířivka. Celková plocha dětského bazénu 
bude 12,5 m². Teplota vody se zde vyšplhá až na 
32 – 34°C, hloubka bude pouhých 0,12 – 0,20 

m. Pro děti bude v této části připraven vodní 
hříbek a malá přenosná skluzavka ve tvaru slona. 
Sedací bazén bude disponovat plochou 
12,5 m². Teplota vody zde bude vůbec nej-
vyšší a dosáhne 34 – 36°C. Hloubka vody ve 
vířivce bude 1 m. Samozřejmostí bude vy-
bavení vzduchovými masážními lavicemi 
a vodními masážními tryskami. Relaxačně-zá-
bavní bazén a dětský bazén jsou projektovány 

jako dětské bazény. Předpisy na kvalitu vody 
v bazénu určeném pro plavání dětí jsou 
mnohem přísnější než pro bazény určené 
k plavání starších osob. Relaxačně–zábav-
ní bazén bude možné používat například pro 
výuku plavání dětí z mateřských škol či ko-
jenců, kdy rodič může držet dítě u hladiny 
a nemusí se příliš ohýbat. Děti se budou moci 
přidržet speciálně uzpůsobeného okraje bazénu. 

Pozvánka
MěÚ zve všechny zájemce z řad dodavatelů 
i občanů města na prezentaci elektronického 
systému EZAK, který město používá k admi-
nistraci veřejných zakázek včetně elektronic-
kých aukcí. Součástí prezentace bude ukázka 
registrace dodavatele do el. systému i zhlédnutí 
průběhu vzorové e-aukce. Prezentace se usku-
teční dne 6. 10. v 18 hod. v KD v konferenčním 
sále č.1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

www.zookramek.cz

Každý týden pro vás aktualizujeme AKÈNÍ NABÍDKU na našich webových stránkách. Z ní vybíráme:

Schmusy nature kapsièky
 pro koèky 100g

(rùzné druhy a pøíchutì)

18 Kè

pláštìnka pro psy
rùzné druhy 

a velikosti

praseèí rypáèek 
sušený 1ks

 15 Kè  sleva 10%

 Brit premium M granule 
  pro dospìlé psy

støedních plemen 15 kg

     644 Kèe k  k
ta

è s á vali

Obchodní dùm Halina 1. patro, Vratislavovo nám. 126, Nové Mìsto 
na Moravì, tel. 608822562, email: pohodovyzookramek@seznam.cz

Akce platí od 15.9. 
do 15.10. nebo do 
vyprodání zásob

Seno luèní
 pro hlodavce

   18 Kè    279 Kè

 od 781 Kè

Granule pro  koèky 
(rùzné druhy) 

 1,5 kg

SUPER CENA
 sleva 10%

prémiové granule pro psy 
(rùzné druhy) 15 kg

pøepravky pro psy a koèky
rùzné druhy 

UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ NOVOMĚSTSKA JE 15. 10. 
e-mail: novomestskoinzerce@seznam.cz • 602 740 881

O územním plánu se rozhodne příští rok
Projednání Územního plánu Nového Měs-
ta na Moravě jako jednoho z nejdůležitějších 
rozvojových dokumentů se protahuje. Důvo-
dem je zejména požadavek KÚ Kraje Vysočina 
ohledně nutnosti posouzení územního plánu 
z hlediska vlivů navržené dopravní koncepce na 
životní prostředí. Na tento požadavek reagovala 
Rada města NMnM  podpořením úpravy pro-
blematické koncepce dopravy v návrhu nového 
Územního plánu Nového Města na Moravě tak, 
aby byla z pohledu ochrany přírody a záboru ze-
mědělského půdního fondu pro kraj přijatelná.
V průběhu projednávání obdržel MěÚ také 

řadu připomínek občanů. Nejvíce připomínek 
přišlo v souvislosti s garážemi ve dvou lokali-
tách (pod Kazmírovým rybníkem a na Dukel-
ské ulici) a s řešením obchvatové komunikace 
na Brožkově kopci. Ve všech třech případech 
se Rada města NMnM postavila na stranu ob-
čanů a navrhla vyhovět jejich připomínkám.
Z výčtu dalších připomínek k návrhu územ-
ního plánu lze jako nejzásadnější uvést:

• Rozšíření zástavby lokality Nad Městem směrem 
ke Koupališti

• Rozšíření zástavby v lokalitě Vlachovická cihelna

• Rozšíření zástavby na jihovýchodním okraji míst-
ní části Pohledec

• Rozšíření stávajících lokalit zahrádkářských ko-
lonií.

Definitivně o těchto připomínkách, stejně 
jako o celém návrhu nového územního plá-
nu, rozhodne nové zastupitelstvo města prav-
děpodobně v průběhu 2. čtvrtletí roku 2015.
Bližší informace ohledně vystavení dokumentace 
k dalšímu připomínkování budou zveřejňová-
ny průběžně v Novoměstsku a na úřední desce 
MěÚ v průběhu 1. pololetí příštího roku.  -red-
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Pro

Lenka
MAD I OVÁ

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

 733 679 932
lenka.madericova@re-max.cz

Uvedené ceny jsou v etn  DPH a jsou platné od 1.10. do 26.10.2014 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neru íme.

Omítka CERESIT CT 74, 
25 kg, 1,5 mm 

Pattex PU 
lepidlo 
pistolové 
na EPS
750 ml 

Fasádní polystyren 
EPS 70F

Barva silikonová 
CERESIT CT 48, 15 l

Mozaika dekorativní 
na sokl

tex PU 
dlo

89,–ks

FASÁDNÍ
CENTRUM

Namícháme vám 
až tři vzorky odstínů 
na odzkoušení ZDARMA!

Při objednání fasády 
nad 180 m² mobilní 
telefon Samsung  
Galaxy S Duos 5 
ZDARMA!

7,70 ks49,–ks

n

od 1 790,–ks

114,– m²

139,– m²

10 cm

12 cm

Vápenný
hydrát 25 kg

Tvárnice okrasná
štípaná šedá

Tvárnice okrasná
štípaná hladká 
barevná

Dlažba zámková 
Parketa / Íčko 6 cm 

Plošná dlažba,
povrch hladký,
tryskaný, vymývaný, 
reliéfní, všechny druhy

Přídlažba
trávníková 
šedá

Dlažba Mozaika 
barevný mix 6 cm40,– ks

44,– ks

60,– ks

hladká

jednostranně

oboustranně 405,–m²

ododoo

od 819,–ks

kk

250,–m²

m
stínů 
ZDARMA!

asády 
bilní 

un
os 5

ů

ní 
ng  
5 

Při objednání 
kompletního 
zateplovacího 
systému 
hmoždinky 
na celou 
fasádu ZDARMA!MA!

oo 

reliéfní, 

137,–m²

K zakoupené 
dlažbě zásypový 
písek ZDARMA!

Okrasné kameny 
pytlované 25 kg

Pórobetonová 
tvárnice PORFIX

Při odběru 1 palety 
lepidlo za 1 Kč!

běru 1 palety

12,50 ks

22,00 ks

23,00 ks

34,50 ks

45,90 ks

53,30 ks

72,00 ks

5x25x50 cm

10x25x50 cm

12,5x25x50 cm

15x25x50 cm

20x25x50 cm

25x25x50 cm

30x25x50 cm

Izolace skelná 
SUPERGLASS 039 

P
na
te
G
Z

58,– m²

72,– m²

78,– m²

97,– m²

12 cm

14 cm

16 cm

20 cm

88,–

102,–

116,–

145,–

-15%
DP STAVEBNINY MARŠOVICE a.s.
Maršovice 92, 592 31 
Nové M sto na Morav
tel.: 731 653 233, 563 034 269
e-mail: info@dpstavebniny.cz 

Provozní doba: 
Po - Pá 6.30 - 16.30
So          7.30 - 11.00

eny ame
kg25 k

²²

-15%

DOPRAVA 
do 10 km
ZDARMA!

F
C,–,–58,558,5585 –585858,– m²

72777772
88,–

1021

lepidlodlo
pistolové
na EPS
750 ml75

858

vé 
S
l 

FASF

138,–ks

pytlo

DPH a jsou platné od 1

y 
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz i náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA na zimní sezonu
v našem autorizovaném servisu. Zkontrolujeme funkčnost topení, částí podvozku a důležitých prvků 
elektrické instalace. Právě nyní u nás za výhodné ceny pořídíte také kompletní zimní kola včetně
ŠKODA Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění
těch letních.

Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady předních stíracích lišt od nás dostanete
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu
a funkčnost svého vozu díky výhodné nabídce ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

Více informací získáte na lince 566 624 948 nebo na www.auto-auto.cz.

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 624 948
www.auto-auto.cz
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

List1

Stránka 1

říjen výstava Miroslav Myška - Fotografie; sklo Jaroslava Svobody Horácká galerie
do 5.10. výstava Malíř a grafik Karel Němec (1879 – 1960) Horácká galerie
do 13.9. výstava Se třídou v knihovně městská knihovna

do 26.10. výstava Dětské kresby Straš.podzemí; Přírodní zahrady Vysočiny Horácké muzeum
do 26.10. výstava Dialog -  Monika Vosyková, Milan Nestrojil Horácká galerie

2.10. 18:00 koncert Rok české hudby Horácká galerie
2.10. 18:30 vzdělání Mongolsko - cestopisné promítání Caffé Stone
3.10. 17:00 ostatní Oslava Mezinárodního dne seniorů kulturní dům

4. - 5.10. ostatní Novoměstská andulka                     (so 8-17h, ne 8-18h) areál chovatelů
4.10.   9:00 pro děti Bazárek dětského oblečení kulturní dům
4.10. 15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města         (také 12. a 18.10.) u Horáckého muzea
4.10. 20:00 koncert Večer legend: Vladimír Mišík kulturní dům

5.10. 15:00 pro děti Koloběžkiáda             (pouze v případně hezkého počasí)  Klečkovský rybník
7.10. 17:00 vzdělání Týden knihoven 2014: Čtení o 1. sv. válce a umění Horácká galerie
8.10. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům
9.10. 12:00 workshop Podzimní malování pro malé i velké městská knihovna
9.10. 17:00 vernisáž Leonard Rotter - akvarely, sochy Horácká galerie

10.10. 20:00 film Poslední vrchol kulturní dům
11. - 12.10. výstava Houbařská výstava Horácké muzeum

11.10.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
13. - 26.10. výstava Příroda Vysočiny - výstava s programem pro děti Horácké muzeum

14.10. 19:00 koncert Jakub Smolík kulturní dům
16.10. 18:00 koncert Rok české hudby Horácká galerie
17.10. 19:00 tanec Prodloužená tanečního kurzu kulturní dům
18.10.   9:00 ostatní Burza minerálů kulturní dům
18.10. 17:00 divadlo Barline - hudebně-taneční skica pro klarinet, tanečnici… Horácká galerie
19.10. 15:00 pro děti Den otců a dětí u kulturního domu
20.10. 16:00 vzdělání Seminář pro veřejnost "Jak se efektivně učit s dětmi" kulturní dům
23.10. 17:00 vernisáž Jan Buchta  - sochy Horácká galerie
23.10. 17:00 ostatní Rok bratří Křičků: literárně-hudební večer Maršovská rychta
23.10. 19:00 film Filmový festival Jeden svět 2014 kulturní dům
25.10.   9:00 trh Fler trh kulturní dům
30.10. 16:00 vernisáž Krysáci Horácké muzeum
30.10. 19:00 koncert Už jsme doma kulturní dům
31.10. 19:00 tanec Tančírna - PRVNÍ PÁTEČNÍ! kulturní dům

Ochotnické divadlo
Zveme všechny, kteří 
mají zájem s námi zalo-
žit ochotnické divadlo. 

Pokud máte herecké vlohy nebo si 
chcete vyzkoušet práci režiséra či 
jen pomoci s kulisami, přijďte v úte-
rý 7. října 2014 v 18:00hod. do pří-
sálí kulturního domu. Těšíme se na 
vás! Kontakt: Mgr. at Bc. Veronika 
Teplá, tel.: 725 109 673.

Společenská a kulturní komise Rady města Nového Města na Moravě

Setkání novoměstských rodáků a jejich spolužáků,
kteří se podle tradice scházejí při dovršení 50 let věku

sobota 1. listopadu 2014 , KD Nové Město na Moravě
Program
14:00 Prezentace
14:45 Vystoupení starosty města, zástupce rodáků a slavnostní přípitek
15:00 Zápis na pamětní listinu, zhotovení společné fotografie
15:30 Individuální prohlídka základních škol, gymnázia a města
17:00 Slavnostní večeře
18:00 Společný večer s hudbou a tancem
O potvrzení účasti prosíme do 24. 10. 2014 na tel.: 566 598 425 nebo e-mailovou adresu: 
rita.skalnikova@meu.nmnm.cz, kde lze sdělit i pořadavek na dietní nebo vegetariánské jídlo.


