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Sociální demokraté vyhráli.
Kandidáti za obce druzí
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Lidé v Novém Městě dali v letošních komunál- hlasů. „Myslím si, že je správné, aby složení vedeních volbách najevo, že chtějí, aby radnice pokra- ní města odpovídalo výsledkům voleb. Proto jsme
čovala ve změnách, které započaly před čtyřmi další spolupráci nabídli místostarostovi Markovi,
lety. V Novém Městě s odstupem zvítězila ČSSD jehož sdružení skončilo na druhém místě. Zárovedená současným starostou Michalem Šmar- veň jsme nabídli všem ostatním stranám jednání
dou. Obdržela 31 290 hlasů a připsala si 37,59 %. o koalici,“ informoval Michal Šmarda. Výrazné
Oproti minulým volbám si polepšila o více než vítězství sociální demokracie umožňuje sesta16 %. V novém zastupitelstvu bude mít 9 man- vit dvoučlennou koalici s dostatečnou většinou
dátů, o tři víc než po volbách v roce 2010. Druhé v zastupitelstvu. Takovou variantu, ale lídr sociálv pořadí skončilo Sdružení nezávislých kandi- ních demokratů a současný starosta spíše odmítá.
dátů pro obce, které volilo 13 348 občanů, což je „I když jsme volby vyhráli poměrně razantně, jsme
16,03 %. Třetí bylo hnutí ANO 2011 s 10 980 hlasy ochotni sílu svého mandátu obětovat ve prospěch
a 13,19 %. Čtvrtá skončila KDU-ČSL s 8 582 hlasy široké dohody různých názorových proudů, ktea 10,31 %. Ostatní strany či hnutí si připsaly méně rým záleží na budoucnosti našeho města. Spolunež 10 % hlasů. TOP 09 získala 8,91 %, volilo ji práci proto nabízíme všem“, vysvětluje vstřícný
7 094 lidí. Dále následovala ODS s 7 041 hlasy přístup k politickým konkurentům Michal Šmarda.
a 8,45 %. KSČM byla poslední stranou s více Účast v komunálních volbách na Novoměstsku činež 5% podporou. Strana obdržela 4 450 hlasů nila 49,94 %. Voliči hlasovali v celkem 15 volebních
a 5,34 %. Ostatní strany získaly méně než 2,5 % okrscích. Odevzdáno bylo 4 107 obálek. -mah-
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2014 - poděkování
osobnostem
Končí Rok Křičků

Senátní volby

V obou kolech senátních voleb preferovali voliči v Novém Městě a okolí současnou senátorku
Dagmar Zvěřinovou. V prvním kole získala 1 532
hlasů (44,02 %), ve druhém kole to bylo 1 036
hlasů (55,13 %). Její soupeř a konečný vítěz senátorských voleb na Žďársku, František Bradáč,
si na Novoměstsku připsal v prvním kole 475
hlasů (13,64 %), ve druhém kole si polepšil na
843 hlasů (44,86 %). Volební účast činila v prvním kole 44,93 % (3 480 platných hlasů), druhé
kolo však již netáhlo. K volebním urnám přišlo
22,78 % voličů (1 879 platných hlasů). -mah-

Dopravu čekají
další změny

1. ledna se ve městě rozjela městská autobusová doprava (MAD). Letošní rok provozu je tzv.
zkušební. Město naslouchá připomínkám občanů, sbírá zkušenosti a postupně provádí úpravy.
Cíl je jasný. Zajistit lepší obslužnost pro občany,
zvýšit vytíženost linek, a tím i zlepšit ekonomiku
provozu. První úprava jízdního řádu nastala letos v březnu. Zaveden byl spoj pro zaměstnance
Medinu i nemocnice, zrušeny byly naopak víkendové odpolední spoje. K tomu přibyla samostatná linka do Maršovic. Změna nastala i v odjezdech autobusu z Dopravního terminálu tak, aby
na sebe linky plynule navazovaly. Na začátku
prázdnin došlo k dalším korekcím v testovacím
provozu. Vypuštěny byly nevyužívané večerní
linky a dopolední víkendové spoje. Od září pak
zajíždí více spojů k SOŠ Bělisko. Tím se rozšířil
počet stávajících linek MAD ze tří na čtyři a zvýšil se také počet zastávek. Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 1

Zeptali jsme se lídrů
Po zveřejnění výsledků komunálních voleb v Novém Městě na Moravě jsme oslovili lídry stran a sdružení, které se ucházely o přízeň voličů, a položili jsme
jim otázku: Jak hodnotíte výsledek komunálních voleb v Novém Městě na Moravě? Přinášíme odpovědi, které byly do redakce zaslány.
-mah-

ANKETA: Jak hodnotíte výsledek komunálních voleb

v Novém Městě na Moravě?
Michal Šmarda,
ČSSD
Velmi si vážím každého, kdo nás ve volbách
podpořil. Jsem vděčný
za podporu, které se našim kandidátům dostalo.
Beru výsledek jako ocenění práce zastupitelstva a vedení města. K výsledku přistupuji s pokorou. Budu rád, když se
nám opět podaří zapojit do rozhodování všechny názorové proudy, které jsou v ZM zastoupeny.
Spolupráce a hledání společných řešení se nám
osvědčilo. Ukázalo se, že je rozumné naslouchat
jiným názorům a nechtít mít monopol na pravdu.
Teď nás čeká hodně práce, těším se na ni.
Mgr. Helena Šustrová,
KDU-ČSL
Ráda bych poděkovala
všem, kteří svým hlasem
podpořili
KDU-ČSL.
Uspěli jsme i přesto, že
jsme nevedli lživou ani
osočující kampaň (na
rozdíl od některých jiných politických subjektů). Naši voliči jednoznačně deklarovali vůli
pokračovat v práci na rozvoji NMnM a jeho
místních částí tak, jak jsme to činili v minulém
období. Doufám, že se i nadále podaří vést rozumný dialog a spolupracovat napříč politickým spektrem.
Věra Buchtová,
KSČM
Řekla bych, že občané,
kteří přišli k volbám, se zajímají o dění kolem sebe a
rozhlížejí se, jak se město
proměňuje. Dobrou příležitostí k posouzení rozvoje
města se staly nedávné oslavy založení gymnázia,
kdy se mnozí z nás setkali se spolužáky, kamarády a známými. Hodnocení těch, kteří tu nejsou
každý den, bylo patrně dobrým měřítkem pro
rozhodování. A tak se domnívám, že výsledky
snahy, aby se nám v Novém Městě dobře žilo, a
pohled návštěvníků města se odrazily na výsledku voleb.
2 / NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2014

Stanislav Marek,
Sdružení nezávislých
kandidátů pro obce
Překvapila mě nižší volební účast oproti minulým
volbám. Proto bych chtěl
poděkovat všem občanům, kteří přišli k volbám. Zvláště děkuji těm, kteří dali hlas našemu
sdružení. Blahopřeji vítězné straně k velkému
úspěchu a zároveň gratuluji všem kandidátům,
kteří získali důvěru voličů a stanou se členy ZM.
Úspěch našeho sdružení je pro nás závazkem
a zároveň motivací k naplnění našeho volebního programu. Nepřísluší mi hodnotit výsledky
ostatních stran. To, zda si občané zvolili dobře,
ukážou následující čtyři roky.
Ing. Pavel Štorek,
TOP 09
Děkuji všem voličům TOP
09 v Novém Městě na Moravě. Děkuji i všem kandidátům a sympatizantům.
Vím, že spojit v dnešní
době své jméno s politickou stranou vyžaduje kus odvahy a dobré vůle.
Volby jsme sice nevyhráli, ale máme dál možnost prosazovat principy odpovědného hospodaření, transparentního úřadu a promyšlených
investic. Podpoříme rozumné uspořádání radnice. Budu vděčný každému, kdo nám bude chtít
pomoci s prací pro další rozvoj našeho města a v
prosazování odpovědné pravicové politiky.
Marek Salaquarda,
Strana svobodných
občanů
Na celostátní úrovni Svobodní posílili, získali jsme
nových 38 zastupitelů. V
Novém Městě byla naše
očekávání větší, volební
výsledek je ovlivněn nízkým počtem kandidátů
Svobodných. Připisuji to malé ochotě občanů
vstupovat do politiky, zejména v barvách poměrně nové politické strany, která se nepodbízí
lacinými populistickými a nesplnitelnými sliby,
kterými volební kampaň nešetřila. Nicméně je to
i důležitá zpětná vazba pro Svobodné pro příští
volby na jakékoliv úrovni.

JUDr. Libor Černý,
ANO 2011
Chtěl bych poděkovat
všem voličům, kteří nám
dali v letošních volbách
svoje hlasy. Veliké poděkování patří také kandidátům
a lidem, kteří se v letošních
komunálních volbách angažovali, bez nich bychom nedosáhli toho, že hnutí ANO se stalo
důležitou součástí komunální politiky. Letošní
volby jsou vítězstvím místních částí, které získaly 8 mandátů. Povolební vyjednávání teď bude
určující, jakým směrem se město vydá. Optimální směr by měl být pragmatický, zaměřený
na zdroje financování. Ještě jednou děkujeme
všem voličům.
MVDr. Dan Sokolíček,
ODS
Velice si vážíme toho, že
díky hlasům voličů můžeme i nadále ve stejném složení prosazovat v ZM naše
názory a postoje. Uděláme
vše ve prospěch NMnM. S
ohledem na silný mandát pro vítěze voleb souhlasíme s dalším pokračováním vedení města
současným panem starostou. Navrhujeme zrušení funkce druhého místostarosty. Pozitivním
výsledkem je, že v ZM zasednou z 90 % lidé, kteří byli zastupiteli v posledním volebním období.
To představuje stabilitu a kontinuitu pro nová
rozhodnutí o dalším směřování našeho města.
Bronislava Zigová,
Volte Pravý Blok
www.cibulka.net
Výsledky komunálních
voleb dopadly dle mého
očekávání. Poměrně malá
volební účast a současný
volební systém vždy nahrává větším stranám. Vítězným stranám přeji
do nastávajícího volebního období hodně úspěchů i v rozvoji našeho města ke spokojenosti
občanů. Tímto chci také poděkovat voličům,kteří svým hlasem podpořili stranu ,,Volte Pravý
Blok...".

MAD čekají další změny
V současnosti autobusy zastavují na 17 místech. Nová linka č. 845104 nejenže dopravuje
studenty SOŠ na odbornou praxi do Petrovic,
ale současně zajíždí i do obce. Od října pak byl
zaveden nový ranní spoj, kterým se vracejí zaměstnanci nemocnice z noční služby. „V jiných
městech ladili režim dopravy řadu let. My to
chceme zvládnout za rok až dva. Dopravu je
potřeba ušít lidem na tělo,“ komentuje starosta
Nového Města Michal Šmarda. Náklady se za
deset měsíců provozu vyšplhaly do výše 751 505

Kč. Příjmy činily 85 857 Kč. Příští rok chce Město vybudovat zastávky v ulici Tyršova, u Enpeky
na starém sídlišti, v areálu nemocnice a obousměrné zastávky na Vratislavově náměstí
v prostoru před KB a I. ZŠ. Naplánováno je také
rozšíření MAD do Pohledce. „Díky těmto změnám bude MAD zajíždět přímo do centra města
a stane se pro občany zajímavější,“ doplňuje starosta. Město již také vypsalo novou zakázku na
dopravce, který by zajišťoval provoz v roce 2015.
-mah-

Chodník
do Maršovic
Cesta do Maršovic bude bezpečnější. Dokončen
byl chodník, který spojuje lokalitu Nad Městem
a Maršovice. Stavba také vylepšila okolí rybníka
Knězovec. Chodník je dlouhý 140 m. Jeho vybudování stálo 900 tisíc Kč.
-mah-

Rekonstrukce
Stavba bazénu v přímém přenosu osvětlení

Město pokračuje v proměně kulturního domu.
Investovat se tentokrát bude do techniky. Více
než 300 tisíc Kč bude vynaloženo na rekonstrukci osvětlení hlavního sálu, které již nesplňovalo
některé požadavky.
-mah-

Ocenění místní
podnikatelky
Stavba Městských lázní opět pokročila. V současnosti probíhají betonářské práce a buduje se první podzemní podlaží. Místo tu najde technické
zázemí objektu. Po dokončení podzemního podlaží bude spodní patro zasypáno zeminou. Následovat by měla stavba železobetonového skeletu.
„Pokud počasí dovolí a železobetonový skelet
bude hotový, mohou odstartovat vnitřní práce,“
sdělil novoměstský starosta Michal Šmarda. Po-

těšující zprávou je i to, že jednotlivé práce nabírají
na tempu. Jak stavba postupuje, budou moci sledovat také občané města takříkajíc v živém přenosu a z pohodlí domova. Na sousedním domě
přibyla web kamera, která snímá dění na stavbě.
V návaznosti na to město zpřístupnilo aktuální
náhledy pro veřejnost. Odkaz na kamerové záběry je umístěn na webových stránkách radnice.
-mah-

Dopravní situace ve městě
Město si posvítilo na dopravní situaci. Aut v ulicích přibývá a provoz houstne, někteří řidiči navíc
nerespektují rychlost. Na radnici se již obrátili
obyvatelé Veslařské ulice, kteří si stěžovali na dopravu pod okny. Městská policie následně v lokalitě provedla kontrolní měření. Nejvyšší rychlost,
jíž strážníci během kontroly naměřili, činila max.
60 km/h. Pro větší bezpečnost dopravy i s ohledem na množství aut, která místem projedou, se
město rozhodlo pro instalaci dopravního zrca-

dla. To pomůže nejen řidičům, ale také chodcům.
Další opatření by měla přibýt po dohodě s Policií
ČR. „Pomoci mohou značky omezující rychlost či
zpomalovacích pruhy,“ vysvětluje novoměstský
starosta Michal Šmarda. Bezpečněji se bude projíždět také ulicí Jánskou. Před autosalonem bude
instalován další zpomalovací práh. V souvislosti
s přetížením tohoto úseku, které přineslo zborcení
části opěrné zdi, kterou bylo nutné opravit, město uvažuje i o omezení nákladní dopravy. -mah-

Obnova zeleně v areálu nemocnice
V nemocničním parku odstartovala dlouho připravovaná revitalizace zeleně. „Projekt na dalších
patnáct až dvacet let ošetří a zkvalitní zeleň v nemocnici, navíc dá celému areálu jednotný architektonický ráz,“ vysvětluje technický náměstek
Vladimír Zelený. První etapa úprav bude probíhat od října do prosince. Začne se vykácením asi
stovky přerostlých, poškozených či nevhodných
stromů. Zároveň budou prováděny tzv. zdravotní
a výchovné řezy, omlazovací práce na dřevinách
a samozřejmě výsadba nových stromů a keřů,

které nahradí ty vykácené. Druhá etapa bude
pokračovat v první polovině roku 2015. Mimo
jiné bude její součástí založení nového trávníku
na téměř 3,5 ha plochy areálu nemocnice. Kompletně by měly být úpravy zeleně dokončeny
v červenci. „Práce na revitalizaci mírně omezí
provoz jak v parku, tak v celém areálu. Omlouváme se návštěvníkům a pacientům za případné
komplikace a hluk. Věříme ale, že výsledek revitalizace bude stát za to,“ dodal Vladimír Zelený.
-kra-

Na začátku října se na Krajském úřadě v Jihlavě
uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže Živnostník a Firma roku 2014 Kraje Vysočina. Mezi desítku nejlepších podnikatelů Vysočiny se probojovala také Iva Dostálová, jež ve městě prodává
hračky a potřeby nejen pro školáky. Iva Dostálová byla v této soutěži oceněna již potřetí. Desítka
nejlepších obdržela Certifikát finalisty krajského kola. Posláním soutěže je podpora malého
a středního podnikání a podnikatelů na území České republiky. Celostátní finálové kolo proběhne
v prosinci 2014 v Praze, kdy Kraj Vysočina budou
prezentovat vítězové, farmář František Němec
z Netína a Pekárna Adélka z Pelhřimova. -mah-

Zimní údržba

Pokud vás zajímá, jaký posyp bude v zimě používán na novoměstské ulice a silnice, máte
možnost podívat se na plán zimní údržby. Najdete ho na webových stránkách http://www.
tssluzby.cz/. V centru města bude podle informací TS použit pouze tzv. inertní materiál. -svj-

Ustavující
zastupitelstvo města
10. listopadu se uskuteční ve velkém
sále kulturního domu ustavující zasedání zastupitelstva města. Začátek je
v 16:30 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
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MEDIN pořádá odborné exkurze pro studenty

Reprezentační večer 2014
Nové Město na Moravě zažilo v pondělí 28. září
Reprezentační večer 2014. Má být poděkováním
všem, kteří se svými skutky zasloužili o blaho a rozvoj města. Zatímco loni město poděkovalo novo-

městským rodákům – MUDr. Zdeňku Kadlecovi,
doc. Ing. Ladislavu Slonkovi, CSc. a Mgr. Jiřímu
Kubíkovi, letos naopak směřovalo poděkování
mimo jiné i k těm, kteří do Nového Města přišli

odjinud, zůstali tu a obohatili ho. Jsou jimi pánové Josef Unčovský, Jan Daněk a Pavel Koutenský.
Akce se uskutečnila za finanční podpory
firmy Medin a.s.. -svj-

Josef Unčovský

Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk

pplk. Pavel Koutenský ve výslužbě

Na odbornou exkurzi do Nového Města na
Moravě do firmy MEDIN vyrazili studenti

stomatologických oborů z Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně a z 1. Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměstnanci firmy MEDIN jim připravili zajímavou
prohlídku výrobních prostor. Na jednotlivých
úsecích názorně předvedli proces výroby.
„Návštěvníci jsou mnohdy překvapeni, co vše
obnáší výrobní proces tak malého výrobku,
jakým je například tvrdokovový vrtáček či
diamantovaný brousek. Velký ohlas vzbuzují
zejména unikátní stroje sloužící k obrábění

Žádosti o kompostéry
Rodák z Rovečného se v rodinné firmě vyučil
pekařem. Později vystudoval Střední průmyslovou školu potravinářskou v Pardubicích. Řadu
let pracoval jako vedoucí pekárny v Bystřici nad
Pernštejnem, později i jako podnikový ředitel
na ústředí státního podniku Jihomoravských
pekáren. Po revoluci působil ve firmě Enzima
v Brně. Se svými společníky privatizoval ždárské
pekárny a založil firmu Enpeka spol. s.r.o., která
od roku 2004 nese název Pekárenská a cukrárenská společnost ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou.
Stále se rozvíjející pekárna a cukrárna zaměstnává na tři stovky lidí a své působení rozšířila také
o pohostinství a obchodní činnost. Její součástí
je tak i obchodní síť působící ve žďárském okrese.
Patří k ní i Penzion Vrchovina v Novém Městě na
Moravě. Josef Unčovský dodnes působí ve vedení. Právě díky němu firma Enpeka dlouhodobě
podporuje nejen místní gymnázium, ale i společenské a volnočasové aktivity v našem městě.

Celým jménem Jan Nepomuk Metoděj Daněk
je českým římskokatolickým knězem, homiletikem. Narodil se v roce 1950 ve Věstínku. Je
absolventem Elektro-strojní průmyslové školy
v Brně a Teologické fakulty v Olomouci. V 90.
letech studoval také na Masarykově univerzitě
v Brně psychologii a v letech 1999 – 2001 se věnoval kanonickému právu na univerzitě v Lublinu
v Polsku. Děkan Jan Daněk zastává mnoho funkcí a úřadů, od 1. června 1992 je novoměstským
farářem, dále je děkanem žďárského děkanátu, soudcem a obhájcem svazku pro případy
in favorem fidei Diecézního církevního soudu
v Brně. V červnu letošního roku oslavil 40 let
svého kněžství. Během jeho novoměstského
působení se podařilo obnovit sgrafita na kostele
sv. Kunhuty. Nejen věřící si jej váží za jeho toleranci, ale i ochotu vycházet lidem vstříc. Velmi
ceněn je také za své názory a moudrá kázání,
kterými dokáže oslovit a nasměrovat farníky.

Novoměstské kino jinak
Od listopadu se novoměstští obyvatelé mohou
opět těšit na pravidelné filmové projekce. Kvalitní obraz, zvuk 7.1, 8m plátno, filmové DVD
novinky i starší legendární snímky, pohodlné
sezení dle aktuální nálady a samozřejmě i něco
pro děti nabídne kino v kulturním domě. Vše
navíc za velmi příznivou cenu. Projekce nejsou
dle striktních parametrů velkoměstských multikin, ale právě proto si pořadatelé mohou dovolit
držet vstupné níž, než je obvyklé, a cena se tak

bude pohybovat kolem 50 Kč. Kino v kulturním
domě naopak nabídne mnohé maličkosti, o které
v multikinech nezavadíte a návštěvníci si je jistě
oblíbí. Jde například o pohodlné sezení až pro 60
osob. Prakticky se v sále můžete cítit jako doma,
protože výběr posezení je široký. Kdo dřív přijde,
může si vybrat místo na pohovkách, v „ušácích“
nebo na lehátkách. Domácí prostředí navodí
i občerstvení, k jídlu a pití je totiž povoleno si přinést cokoliv, co je vám libo. První promítání již

Absolvent novoměstského gymnázia, v lednu
letošního roku oslavil 70. narozeniny. Vystudoval vojenské ženijní učiliště v Bratislavě, stal
se poručíkem československé armády a sloužil
u těžkého dělostřelectva (raketové vojsko) jako
velitel baterie v Rokycanech. Začátkem 70. let
byl z důvodu neschvalování okupace ČSSR sovětskou armádou propuštěn z armády a tak až do
revoluce pracoval u podniku Uranového průzkumu. V 90. letech se vrátil do armádních služeb,
pracoval na Okresní vojenské správě ve Žďáře
nad Sázavou. Podplukovník Pavel Koutenský se
věnuje historii druhého odboje, aktivně působil
jako člen ústředních orgánů Českého svazu bojovníků za svobodu i jako předseda okresního výboru. Přestože z rodinných důvodů oficiálně zanechal své činnosti, snaží se podle svých možností
i nadále pomáhat v činnosti ZO ČSBS. Velmi se
zasloužil o zachování paměti o druhém odboji a
aktivně pomáhal veteránům druhé světové války.

proběhlo v říjnu a navštívilo jej přes dvě desítky
osob, v listopadu se můžete těšit na film Zvonilka
a piráti nebo český film Fair Play. V plánu jsou ale
i filmové maratony, festivaly, dokumentární filmy,
nekrácené verze filmových trháků, ale i tematické
večery například James Bond. Jednou za měsíc
se mohou na nedělní odpolední promítání těšit
i nejmenší. Rodiče nemusejí mít strach, zvuk i prostředí bude přizpůsobeno sluchu malých diváků.
-kuku-

Ochotnické divadlo v Novém Městě opět ožije

Začátkem října proběhla v kulturním domě
schůzka divadelních nadšenců, kteří by rádi
obnovili tradici ochotnického divadla v našem
městě. A podařilo se. Sešlo se na dvacet zájemců
a další se mohou ještě přidat. Premiéra scénické
adaptace knihy Bylo nás pět pod režijní taktovkou Mgr. Petra Smékala bude již v dubnu 2015.
„Na realizaci hry se moc těším, protože hraní divadla je něco jako droga. Každý, kdo někdy v životě stál na „prknech“, to potvrdí. Mám trochu
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strach, jestli se mi podaří ukočírovat tolik lidí,
z nichž většinu neznám a jimž přidělím roli, aniž
bych věděl, jestli to odpovídá jejich charakteru
a nátuře. Ale věřím, že každý z těch odvážlivců,
který přišel na naši první schůzku, bude shovívavý a trpělivý,“ sděluje své obavy režisér Petr
Smékal. „Poláčkovo dílo Bylo nás 5 zná snad
každý - ať už z knižní, filmové či seriálové podoby.
Pro naši hru jsme využili scénář Vladimíra Pešky. Musím ale říct, že jsme udělali hodně změn

a úprav. Jak se nám to povedlo, můžete posoudit
v dubnu příštího roku. KD v Novém Městě na
Moravě nám v realizace vyšel maximálně vstříc
a pomohl nám splnit si takový malý sen o divadle,“ dodává Smékal. Novoměstští ochotníci se
budou scházet v kulturním domě dvakrát v týdnu, kdo by chtěl pomoci s organizací, malováním
kulis nebo propagací, kontaktujte ředitelku NKZ
Veroniku Teplou na e-mailu: veronika.tepla@
nmnm.cz nebo na tel. čísle: 725 109 673. -kuku-

nikl-titanových drátů, ze kterých posléze vznikají nástroje na opracování kořenových kanálků,“ říká vedoucí obchodního týmu Dentál,
pan Jiří Nádvorník. Součástí exkurze jsou
také přednášky o historii a současnosti firmy.
Z reakce studentů a jejich dotazů je patrné, že
exkurze jsou přínosem nejen pro ně, jakožto
uživatele nástrojů, ale také pro nás, výrobce. Dlouhodobým cílem je tedy spolupráci
s akademickou obcí i nadále prohlubovat.
Petra Šmakalová, MEDIN a.s.

Granty 2015

Zahrádkáři a majitelé domků si mohou zažádat dovalo umístění hnědých kontejnerů a popelnic. Neziskové organizace a spolky v Novém Městě
o pronájem kompostérů, a to do konce listopa- Ty jsou určeny pro všechny obyvatele a rekrean- na Moravě si mohou zažádat do 7. 11. o přídu na odboru investic a správy majetku MěÚ ty v dané lokalitě – není tedy možné s nádobami spěvky na činnosti, či o některý z grantů na rok
(e-mail:marcela.kratochvilova@meu.nmnm.cz, manipulovat a umisťovat je na svůj pozemek. 2015. Rada města schválila následující oblasti:
tel. 566 598 358). Nové kompostéry budou roz- „V případě, že bude při kontrole zjištěna chybědělovány v březnu 2015. Třídění bioodpadu bylo jící nádoba, bude to jako krádež nebo neopráv- a) Kultura:
v Novém Městě zavedeno v roce 2007 formou něné užívání cizí věci řešit policie,“ upozornila „Novoměstská kultura 2015“
domovního kompostování, v roce 2011 násle- Marcela Kratochvílová z odboru ISM. -red- „Novoměstská tradice“

Sbírka použitého ošacení
Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého
ošacení - letního a zimního oblečení /dámské,
pánské, dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látek (minimálně 1m², prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek). Dále
sbíráme domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené, vatované a péřové
přikrývky, polštáře a deky, obuv, hračky. Věci,
které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače

b) Sport a tělovýchova:
„Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme“
a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, „Zkvalitnění novoměstských sportovišť“
jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem
znehodnotí), znečištěný a vlhký textil. Sbírka c) Sociální oblast:
se uskuteční 6. a 7. listopadu od 10 do 18 ho- „Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální
din v budově bývalého kina – Masarykova ulice, situaci“
boční vchod od parkoviště. Pro snadnější trans- Více informací a přesná pravidla poskytnutí
port prosíme zabalit věci do igelitových pytlů či grantů a příspěvků najdete na webových stránkrabic. Bližší informace vám rádi sdělíme na kách www.nmnm.cz nebo vám je sdělí odbor
telefonních číslech 224 316 800, 224 317 203. ŠKSV, tel. 566 598 421.
-red-

Vloupání do chat se nevyhýbá ani Novoměstsku
Za prvních 9 měsíců letošního roku došlo v okrese Žďár nad Sázavou celkem k 21 vloupáním do
rekreačních objektů, majitelům vznikla škoda
více než jeden milion korun. Nejčastěji bylo odcizeno zahradní nářadí, motorové pily, elektronika, ale také kuchyňské nádobí, rybářské potřeby,
starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické
nápoje. Na výši škody se podílelo také poškození
objektů. Policistům se zatím podařilo objasnit 7
případů. Důvod nízké úspěšnosti je zřejmý – majitelé krádež často zjistí až po delší době, a tak
není možné zajistit potřebné stopy. Práci policistů znesnadňuje i to, že se v chatových lokalitách
pohybuje menší množství osob, které by se mohly
stát svědky vloupání a poskytnout policistům důležité informace. Na vině bývá i podcenění události, jako se stalo letos v zahrádkářské kolonii na
Oboře. Majitelé, přestože vloupání zjistili druhý
den, nad vykradením chaty jen mávli rukou. „Je

to velká škoda. Policie mohla ihned zajistit stopy
a dopadnout pachatele, kteří mohou mít na svědomí vloupání na území celého kraje,“ uvedl velitel městské policie Jiří Hradil. Nejčastěji k vloupání do rekreačních objektů dochází na podzim
a v zimě. Jaká jsou tedy doporučení pro majitele
rekreačních objektů? Nezanechávat v chatě či
chalupě cenné věci. Zajistit objekt elektronickým
zabezpečením a mechanickými prostředky, např.
bezpečnostním zámkovým systémem, mřížemi,
uzamykatelnými okenicemi apod. Uklidit všechny věci, které by pachatel mohl při násilném
vniknutí do objektu použít. Jedná se především
o sekery, nářadí či předměty, které je možné
využít k páčení. Je také vhodné rekreační objekt
i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat.
Uklizený sníh budí zdání pobytu majitele v objektu. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých
osob a vozidel v chatových oblastech. Pokud do-

jde k vloupání do rekreačního objektu, je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř
a ihned kontaktoval policii. Vhodné je pořídit si
fotodokumentaci cenných věcí, policisté ji využijí
při pátrání a identifikaci odcizených věcí. Policie
provádí v chatových oblastech nepravidelné preventivní kontroly. V zimních měsících jsou intenzivnější a na chatové lokality se zaměřují také policejní psovodi. A na závěr statistika. Od začátku
letošního roku do konce září evidovali policisté
v Kraji Vysočina celkem 158 případů krádeže
vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé při
nich způsobili majitelům chat a chalup odcizením věcí a poškozením objektů celkovou škodu
3.172.000 Kč. Objasnit se zatím podařilo 38 případů. Nejčastěji zloději řádili na Třebíčsku, nejméně vloupání hlásí Pelhřimov a Havlíčkův Brod.
Zdroj: Krajské ředitelství
policie kraje Vysočina

Ve dnech 27. a 28. 11. bude novoměstské IC včetně Horáckého muzea z důvodu inventarizace
pro veřejnost uzavřeno. Děkujeme za pochopení.
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Cesta za štěstím

Ohlédnutí za oslavami

Měsíc září byl pro novoměstské gymnázium nejenom měsícem startovním, ale také měsícem
příprav na oslavy 120. výročí založení školy. Koncepce programu pro absolventy, zaměstnance
současné i bývalé i širokou veřejnost zahrnovala
spolupráci s MěÚ při oslavách výročí sourozenců Křičkových a vlastní aktivity ve školní budově
i jejím okolí. Tradičně si návštěvníci mohli prohlédnout všechny výukové prostory a nové vybavení (např. moderně vybavené laboratoře chemie
a biologie i originální učebnu hudební výchovy)
a na vlastní kůži si vyzkoušet různé technické

zajímavosti a novinky (např. modelování na 3D
tiskárně). Zhlédnout mohli rovněž bohatou fotodokumentaci týkající se historie i současnosti
školy, pozornost budila také tabla absolventů.
Mnozí abiturienti byli mile překvapeni změnami, kterými gymnázium v poslední době prošlo.
Novinkou v programu byly komentované prohlídky úspěšných školních projektů v oblastech
přírodních věd, jazyků a historie či sportu. Hojně
navštěvována byla i Vincentova kavárna s domácími moučníky, jejíž výtěžek cca 6000 Kč přispěl k podpoře projektu Adopce na dálku. Velmi
pozitivně byla hodnocena nová přístavba školy,
v níž se nachází zázemí pro studenty sportovních
oborů. Rovněž v nově upravené školní zahradě
a na hřišti probíhaly divácky zajímavé sportovní aktivity. Při závodech na kolečkových lyžích
měli sportovci i přes chvilkovou nepřízeň počasí
mnoho nadšených příznivců. Také exhibice bike-trialu poutala velký zájem. Všichni návštěvníci
měli možnost odnést si Pamětní list, zajímavý
Almanach a mimořádné číslo studentského časopisu Vincent. V aule gymnázia proběhlo v od-

poledních hodinách slavnostní zasedání pedagogické rady za účasti mnoha významných hostů,
z nichž většina byla abiturienty školy. Při této
příležitosti bylo podepsáno memorandum o spolupráci našeho gymnázia a Mendelovy univerzity
v Brně. S velkým ohlasem se setkala slavnostní
akademie. Téměř dvouhodinový sled hudebních,
pohybových, řečnických, divadelních a recitačních vystoupení v češtině i cizích jazycích připomenul tradici i současnost a dokázal divákům
přinést estetický zážitek, probudit v nich emoce
i zamyšlení. Program v KD pokračoval společenským večerem, kde se mezi hostujícími kapelami absolventů (Karel na nákupech, 4Sýkorky,
Hroši) neztratila ani ta současná školní (Smažený zelí). Sváteční atmosféru celého dne dotvořil úžasný ohňostroj. Poděkování patří všem
sponzorům, institucím i jednotlivcům, kteří se
na přípravě a průběhu programu podíleli. Dokázali tak návštěvníkům připravit zajímavé a příjemné setkání a svým úsilím vyjádřili sounáležitost
se školou, jejíž založení bylo ve své době činem
průkopnickým. Eva Řádková, Lenka Drdlová

Projekt Comenius v ZŠ Slavkovice pokračuje
Poté, co byla Národní agenturou pro evropské
vzdělávání schválena zpráva o tom, co se na školách uskutečnilo v prvním roce v rámci Projektu
Comenius, mohli jsme se dát do práce. Hned
v září jsme ve Slavkovicích přivítali školáky
a učitele z partnerské školy v Rakousku, z města Gunskirchenu. Čekaly nás tři společné dny,
ve kterých jsme chtěli rakouským kamarádům
ukázat nejen naši malou školu, ale i Slavkovice,
Nové Město a okolí. V Horáckém muzeu jsme
obdivovali vodní mlýnek a ve sklepení strašidla,
skřítky a víly. Druhý den ráno jsme se vydali na
celodenní výlet. Naším cílem byl hrad Pernštejn
a Moravský kras. Po prohlídce hradu, která
byla zpestřena netradiční výzdobou z květů

a plodů podzimu, jsme odjeli do Moravského
krasu. Ze Skalního mlýna jsme se svezli vláčkem
a pak lanovkou na Chatu Macochu. Tam jsme
měli objednaný oběd – tradiční českou svíčkovou. Prohlídka Punkevní jeskyně, dno propasti
a hlavně plavba na lodičkách po řece Punkvě
měly u všech dětí i dospělých velký ohlas. Poslední den přijeli rakouští kamarádi k nám do školy.
Celé dopoledne jsme věnovali práci na projektu,
abychom splnili další zadané úkoly naší dvouleté spolupráce. Nejdříve jsme vytvářeli česko –
německý slovník, učili se vyslovovat jednotlivá
slova v cizím jazyce. Jedním z výstupů projektu
je vytvoření stolní hry KVARTETO, proto jsme
se pustili s chutí do jeho výroby. Každý žák dostal několik kartiček s napsanými slovy v češtině,
němčině i slovenštině. Ke každému slovu pak
měl za úkol nakreslit jeden obrázek. Hru si pak
žáci společně zahráli. Abychom po práci protáh-

li svá těla, došlo i na společné soutěžení v tělocvičně. Po dvanácté hodině ale už nastal čas loučení, neboť naše kamarády čekala dlouhá cesta
domů. Věříme, že se novým přátelům u nás líbilo tak, jako nám u nich letos v dubnu. V listopadu očekáváme příjezd partnerů ze Slovenska
a na jaře se už naše děti těší na pobyt v Bratislavě.
Jana Láchová, ZŠ Slavkovice

Novinky ze SOŠ Bělisko
budoucnost, kde spolupracujeme s místními deme pokračovat v prezentacích na veletrzích FF.
ZŠ. Žáci k nám chodí do badatelského kroužku, • Ve čtvrtek 27. 11. 2014 od 8.00 hodin proželezničního, motokáry a dalších. Naším dalším běhne Den otevřených dveří. Zveme všechny
partnerským projektem je Vzdělání ICT do škol. zájemce o studium, rodiče, přátele školy, ab• Připravujeme další odbornou praxi žáků učeb- solventy či bývalé zaměstnance na prohlídku
ních oborů Truhlář, Tesař, Opravář lesních školy i na pracoviště odborné praxe v Petrovistrojů a Instalatér v německém Chemnitz. Pra- cích. Letos poprvé s doprovodným programem
xe šesti žáků proběhne na jaře a potrvá 3 týdny. - laserová střelnice, amatérský fotoateliér, mo• Fiktivní firma pokračuje i v letošním školním tokáry.... Další Dny otevřených dveří buroce pod novým názvem NomShop, s. r. o., nabízí dou následovat v sobotu 6. 12. (8:00-12:00)
cukrovinky
a nealkoholické nápoje. I letos uspo- a ve čtvrtek 8. 1. 2015 (8:00-16:00) se stejným
• V letošním školním roce běží dva velké prořádá
soutěž
pro ZŠ „Prezentuj svoji firmu". Bu- programem.
Ing. Jitka Zelená, SOŠ Bělisko
jekty: Technické a přírodní obory a Výzva pro
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Dobrodružnou cestu „Za štěstím“ zažily děti
z novoměstské MŠ. Cesta byla vyznačena čtyřlístky a její začátek strážil královský pár stejně
pečlivě jako poklad dukátů. Nejprve děti pomohly překontrolovat penízky v pytlích s obilím. Cesta pokračovala ke smutným kapříkům,
kterým voda vzala šupiny. Úkolem bylo kapry
znovu do šupin obléknout. Čtyřlístky vedly
dále až ke dvěma cizincům v turbanech a jejich
slonům Bimbovi a Bimbáskovi, kde čekal další
úkol, který vyzkoušel obratnost dětí pomocí
pohyblivého chodníku. S napětím postupovali malí cestovatelé dál, až uviděli koníka, který
na pastvě poztrácel své podkovy. Pomohly mu
najít dvě stejné a jednu zlatou. Ještě odměna
z květinové krabice a vzhůru za dalším dobrodružstvím. Cesta pokračovala podél potoku až
k altánu, kde bydlel pavouček Provazníček, který chtěl uzdravit nemocnou pavoučí kamarádku
Babulinku. Děti mu pomohly nasbírat bylinky,

přilepily je na hrníčky, které pomocí kolíčků pověsily kolem altánu. A hurá cestou necestou do
kopce až ke dvěma sympatickým kominíkům!
Ti ale nebyli opatrní na své věci, a tak jim je děti
našly. Cesta pokračovala lesem k prasátkům,
která byla smutná, že nikdo v jejich okolí nezná
písničku o zvířátkách. Děti je rozveselily zpěvem a hrou na rytmické nástroje. Za odměnu se
prasátka ukázala v trávě a ještě si každý šikovný
zpěvák mohl sladkostí zpříjemnit zbytek cesty.
Čtyřlístky ukázaly poslední úsek až za postavičkami v krásných závojových šatech. Děti poznaly, že jsou to víly, vyjmenovaly jim tři názvy
kytiček. Splněním tohoto úkolu získaly poslední
díl čtyřlístku. Zelené lístky nalepily na bílé kolečko a to připevnily na obrovský bílý čtyřlístek
na plotě. Nad všemi úkoly dohlížel z vysokého komína kominík, který všechny pochválil
a odměnil zlatou čokoládovou mincí pro štěstí.
MŠ Drobného

Drakiáda se školní družině povedla
V úterý 7. října odpoledne se prohánělo na obloze nad Novým Městem kolem dvaceti dráčků.
A spolu s nimi i chobotnice, letadlo, několik
postav z večerníčků a také kobra. Ta byla ze
všech největší. Všichni, kdo ten den přišli na
kopec ke Třem křížům, získali za účast odměnu. Všichni jsme nejvíce ocenili modré
dráčky domácí výroby. Sluníčko sice nesvítilo,
ale vítr byl příznivý. Drakiádu připravily vychovatelky školní družiny z I. ZŠ. Děkujeme
dětem i rodičům za účast a těšíme se na další
ročník. Vychovatelky školní družiny při I.ZŠ

Senioři v Pohledci slavili
V neděli 5. října uspořádaly ženy z Českého
svazu žen v Pohledci již 6. posezení pro seniory
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Jako
tradičně připravily bohaté občerstvení vlastní
výroby. Sladké i slané dobroty všem moc chutnaly. V programu vystoupily děti z MŠ Pohledec.
Svým pásmem básniček a písniček udělaly ra-

dost nejen babičkám a dědečkům, ale i rodičům,
kteří se přišli podívat na své ratolesti. Po celý
zbytek odpoledne se o zábavu postaral známý
harmonikář, pan Libor Dostál. Posezení se vydařilo a všichni odcházeli příjemně naladěni,
s pocitem pěkně prožitého nedělního odpoledne.
Jitka Bradáčová, ČSŽ Pohledec

Návštěva na statku - poznejte svého farmáře
V rámci našeho seriálu o prodejcích, kteří se pravidelně zúčastňují farmářského trhu v Novém
Městě, jsme se tentokrát vydali na biofarmu do
blízkého Kadova, kde manželé Lopaurovi a jejich
syn obhospodařují 50 ha půdy. Za stylovými vraty nás čeká dokonalá venkovská idyla. Pobíhají tu
slepice, kočky, parkují traktory a všude je spousta květin. Hned za domem se pasou dojnice, z jejichž mléka Lopaurovi vyrábí několik druhů sýrů,
které vozí i na náš trh - pařánek přírodní a uzený,

několik typů kořeněných sýrů a sýr holandského
typu Gouda. Kromě sýrů vyrábějí také tvaroh
a dvakrát do roka nabízí hovězí maso, které prodávají přímo ze dvora. Jejich stádo čítá 50 býků
a dojnic včetně čerstvě narozených telat. Většinu
roku tráví dobytek venku na pastvě, přes zimu je
ustájen ve volném výběhu na hluboké podestýlce.
Více fotografií najdete na webových stránkách
Horáckého muzea v záložce Farmářské trhy.
-ah7 / NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2014
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Petr Vitner obhájil titul českého šampiona
V běžeckém závodě Běchovice-Praha obhájil novoměstský atlet Petr Vitner titul českého silničního
šampiona. Desetikilometrový závod vyhrál Keňan
Hillary Kiptum Kimaiyo, jenž prolétl trať v čase
29:12. Za vítězem Vitner zaostal o 2 minuty. Do
cíle doběhnul v čase 31:20. Někdejší trojnásobný
mistr Milan Kocourek špatně rozložil síly a skončil
druhý. „Myslel jsem si, že Milan poběží svůj závod,
nebo se dokonce chytí afrických běžců v čele. Ale
okolo třetího kilometru jsem viděl, že je trochu
tužší, tak jsem se ho chytl. A když jsem dokázal

držet stejné tempo, začal jsem věřit, že ho porazím.
Závod se začal lámat v hrdlořezském kopci, kde
jsem mu utekl,“ popsal v cíli Petr Vitner. Vítěznou taktiku ocenil i trenér novoměstských atletů
Petr Hubáček st. „Počínal si velmi dobře takticky,“
hodnotil Petr Hubáček st. V závodě se dařilo i dalším novoměstským běžcům. Čtrnáctý mezi Čechy
doběhl Matěj Trávníček, jeho kolega Jan Chlubna
finišoval na 35. pozici. Běžci z atletického oddílu
tak potvrdili příslušnost k české špičce. Na startu
závodu přitom chyběl další aspirant na medaili

Lukáš Kourek, jenž musel 118. ročník závodu kvůli nemoci vynechat. Novoměstskou radost znásobila novoměstská juniorská běžkyně Hana Homolková. Pro TJ Nové Město na Moravě vybojovala
stříbrnou medaili v čase 39:21. Vynikající renomé
novoměstské běžecké školy podtrhnul Karel Kulíšek. Ten sice v legendárním podniku nestartoval, ale blýsknul se na mezistátním utkání žactva
v Mariboru. V závodě na 3000 m potvrdil svoji
vynikající formu a vyhrál v novém krajském rekordu své kategorie. Rekordní čas činí 9:07,80. -mah-

Stolní tenisté TJ Nové Město na Moravě vstoupili do nové sezony. První zápasy se odehrály 19.
října, kdy se B tým utkal se stolními tenisty Poděšína, A tým poměřil síly na stolech v Netíně. Forma přitom byla laděna dle osvědčených receptů.
„Tréninkový režim je stejný jako v loňské sezoně.
Hráči obou týmů trénují společně, a to dvakrát

Kulíškovo mistrovství
Atlet Karel Kulíšek září! Svoji formu potvrdil
na MČR v atletice žactva, které se konalo na
konci září v Plzni. Na dráze si přitom počínal
jako starý mazák. Ve finále běhu na 1500 m
běžel sólo závod a výsledný čas 4:11,71 byl jen
těsně za rekordem mistrovství. Zlato si odnesl
také ze závodu na 3000 m. Hned od startu se

vydal do čela a ve finiši nedal soupeřům šanci. Rozdílem deseti vteřin drtivě zvítězil. Čas
9:19,16 je příslibem do dalších startů. „Karel
Kulíšek si počínal skvěle,“ zhodnotil trenér Petr
Hubáček st. Ve finálovém běhu se představila
také Kateřina Pulgretová. V běhu na 800 m zaběhla čas 2:26,81 a skončila na 7. místě. -mah-

Florbalová sezona na startu
Po krátké odmlce se opět rozjela florbalová sezona. Nejvíce utkání mají prozatím odehráno
muži „A“, kteří nastupují v Lize Vysočiny ČFbU.
Pro hráče je to velká změna, poprvé hrají systémem 5+1 na velkém hřišti o rozměrech 40x20
metrů. Prvním ostrým měřením byl Pohár ČFbU,
ve kterém dokázali porazit jeden ze čtyř týmů,
a do dalšího kola nepostoupili. V ligovém ročníku
zatím muži „A“ odehráli 4 zápasy. První turnaj ve
Žďáře se vydařil. Dokázali jsme porazit Hippos
„C“ a remizovat s Jihlavou „B“. Druhý turnaj
v Bystřici nad Pernštejnem tolik úspěšný nebyl.
Marodka nepustila na hřiště 3 hráče a oba zápasy jsme v užším kádru ztratili v poslední třetině.
Nyní máme měsíc na to, abychom zlepšili naši
hru a další zápasy v Ledči nad Sázavou vyhráli.
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Výborný vstup do sezony ČFbU měli starší žáci.
Dokázali vyhrát tři ze čtyř zápasů se skóre 42:7.
V jednotlivých zápasech porazili „A“ i „B“ oddíl
Hipposu Žďár a oddíl z Bystřice. Jediná prohra
1:4 nás potkala v zápase se Světlou nad Sázavou. Pokud hráčům vydrží elán, mohli by bojovat
o čelo tabulky. Svoji premiéru zvládli na výbornou
i naši nejmladší hráči - elévové. Poprvé se uskutečnil turnaj OFL v Novém Městě v prostorách
gymnázia. Hrálo se systémem 3+1 na malém hřišti o rozměrech 24x12 metrů. Za velké podpory
svých rodičů vyhráli naši kluci oba zápasy. Bylo
vidět, že hrají se zaujetím a že je florbal baví. Gratuluji všem k vítězstvím a z porážek si musíme vzít
ponaučení. Sezona je dlouhá a může se stát ještě
spousta věcí. Držte nám pěsti. Tomáš Mrázek

Divize D je v plném proudu a výkony novoměstských fotbalistů jsou jako na houpačce. Po 11
odehraných kolech jim v tabulce se ziskem 16
bodů patří 8. místo. Při pěti vítězstvích, ale také
pěti prohrách nemohou prozatím pomýšlet výše.
Mrzí především domácí prohry v derby s Bystřicí (1:2) a Pelhřimovem (3:4). Zápas s Bystřicí
se přitom pro svěřence Marka Štukhejla vyvíjel
slibně. Poločasový výsledek 1:0 byl pro hosty
více než milosrdný. „Čekali jsme opatrnou Bystřici, ale co předvedla za destrukci v první půli,
to bylo i na mě moc. V pěti obráncích zalezli

na vápno a čekali, co bude. Držení míče bylo zvedla, přesto utkání o gól prohrála. „Chyby
na naší straně a tlak se stupňoval. Vytěžili jsme musíme pracovitostí odčinit,“ má jasno trenér.
ovšem pouze jednu branku,“ přiblížil lodivod Naopak v galapředstavení se proměnil zápas
Štukhejl. Do druhého poločasu však bystřičtí se silným Hodonínem, který Vrchovina vyhrála
fotbalisté nastoupili jako vyměnění. Začali hrát, 1:0. Utkání se řadí k tomu nejlepšímu, co fotbanapadat a střílet góly. „Zápas jsme nezvládli v listé nejen v letošním roce na hřišti předvedli.
první půli,“ vysvětlil trenér. To v zápase s Pel- „Soupeř byl skvělý a jejich hra je pro nás všechny
hřimovem museli naši fotbalisté po poločase inspirací,“ poznamenal Štukhejl. Novoměstdotahovat tříbrankové manko. „První poločas ští fotbalisté však byli ještě aktivnější, a to jak
se nám vůbec nepovedl, všude jsme byli pozdě, v obraně, tak v útoku. Zápas rozhodl v 82. minukdyž mělo přijít rychlé snížení, míč skončil na tě Lubor Trojánek, který se trefil po parádní akci.
-mahbřevně,“ hodnotí Štukhejl. Byť se Vrchovina

Opravy na fotbalovém stadionu

Stolní tenisté zahájili novou sezonu

týdně. Páteční trénink je vyčleněn pro nové
hráče a žáky,“ říká člen oddílu stolního tenisu
Pavel Vinkler. Novinkou je pak tréninkový robot.
Slouží především mladším hráčům. „Lze ho naprogramovat na trénink a nácvik různých úderů
a podání s různými rychlostmi a falšemi. Odehrané míčky se automaticky vrací zpátky do robota“,
popisuje Vinkler. K ještě lepším výkonům by měla
v rozbíhající se sezoně pomoci i nová posila. Jde
o Františka Nečase, který bude nastupovat za A
tým a jenž přichází z oddílu Koral Tišnov. „Pod
vedením trenéra Jiřího Dospíšila vyrostl ve velmi kvalitního hráče a bude významnou posilou,“
věří Vinkler. Soupiska B týmu zůstává po úspěšné sezoně beze změn. Hlavními oporami budou
opět František Martaus a Miroslav Gaži. Cílem
A týmu pro letošní sezonu je umístění na předních příčkách okresního přeboru 1. třídy, B tým

Je potřeba zabrat, ví fotbalisté

V plném proudu jsou stavební práce na fotbalovém stadionu. Rekonstrukcí prochází šatny
a záchody pro veřejnost. Ke stávajícímu zázemí
navíc přibude nové. „Budovu postavili naši dědové a otcové v sedmdesátých letech minulého

století a od té doby se prakticky nic zásadního
nezměnilo,“ popisuje místopředseda klubu
SFK Vrchovina Roman Wolker. Proměnou
projdou také šatny, které budou větší a přímo spojeny se sprchami. V nově přistaveném

zázemí vznikne společenská místnost. Veškeré práce by měly být dokončeny na konci
letošního roku. Přestavba si vyžádá částku
4,9 mil. Kč a je plně hrazena ze státní dotace.
-mah-

chce usilovat o postup do okresního přeboru 3.
třídy. Nadále platí výzva z jara letošního roku,
prostřednictvím které hledají stolní tenisté nové
talenty a zájemce o stolní tenis. Ti se mohou
hlásit Pavlu Dvořákovi, který sdělí další podrobnosti, a to telefonicky na čísle 603 288 412
nebo e-mailem elektroservis.pavel@seznam.cz.
Pavel Vinkler, oddíl stolního tenisu TJ NMnM

Rybářské závody
na Koupališti

Ve dnech 13. – 14. září se na Koupališti v Novém
Městě uskutečnily rybářské závody. V kategorii
dospělých rybářů si první místo vychytal Zdeněk Vičar z Dolní Rožínky s celkovým úlovkem
v délce 331 cm. Druhé místo bral Michal Kolář
ze Žďáru nad Sázavou (214 cm) a třetí místo
připadlo Renému Škorpíkovi z Písečného (192
cm). Závodů se účastnilo celkem 65 rybářů. Na
háčku skončilo celkem 104 bodovaných ryb,
nejčastěji šlo o kapra. Druhý den závodů patřil
rybářům z řad mládeže. První místo získala rybářka Denisa Peřinová ze Žďáru (335 cm), druhý
skončil Pavel Mann z Bystřice nad Pernštejnem
(295 cm) a třetí místo zůstalo domácímu Janu
Chrástovi (242 cm). V mládežnické kategorii
nastoupilo 26 soutěžících. Uloveno bylo 69
bodovaných ryb. Organizátoři děkují místním
firmám za podporu při organizaci závodů. -mah-

Více sportovních zpráv
na: noviny.nmnm.cz

Naděje severské kombinace a skoku na lyžích
V sobotu 11. října se ve skokanském areálu SK
Nové Město na Moravě uskutečnilo letní MČR
v severské kombinaci a republikové klasifikační
závody ve skoku na lyžích žactva a dorostu. Za
mlhavého počasí se na můstku na Šibenici sešlo
63 skokanů a skokanek. Dopoledne probíhala
skokanská část závodů. Po obědě pokračoval zá-

vod sdruženářů během a jízdou na kolečkových
lyžích na tratích u Ski Hotelu. K vidění byly parádní výkony. Ve startovním poli se přitom neztratili
novoměstští závodníci. V severské kombinaci vybojoval 2. místo Jan Vambera, 5. místo připadlo
Jiřímu Svobodovi, na 12. místě skončil Antonín
Drdla, hned za ním pak Jan Ošmera. Závod ve

Poznejte kouzlo skalního lezení
Členové novoměstského horolezeckého oddílu Trip Team se rozhodli popularizovat skalní
lezení. Pro zájemce o tento výškový sport pořádají tzv. tematické hodinky. První taková se konala v neděli 21. září. Co všechno obnáší skalní
lezení, jaké vybavení je třeba, jak se vážou uzly
a mnohé další se zájemci učili přímo v terénu na
Vávrově skále nad Pohledcem. „Představili jsme
vybavení a činnosti, které začínající lezci musí
mít a k tomu umět, aby mohli začít lézt. Chtěl
bych poděkovat všem účastníkům, kteří na naši

akci dorazili,“ říká předseda oddílu Jaromír Čejka. V návaznosti na úspěšné první setkání byla
naplánována druhá metodická hodinka, a to
na neděli 19. října na Drátenické skále poblíž
Samotína. Tentokrát už mohli účastníci vyrazit
vzhůru do skalní stěny. „Skalní lezení je sportem pro všechny bez ohledu na věk. Rádi přivítáme malé i velké lezce,“ zakončil Čejka. Bližší
informace o horolezeckých hodinách se zájemci
dozví na e-mailové adrese tripteam@seznam.cz.
-mah-

skoku na lyžích nejlépe zvládl Jan Vambera, jenž
skončil na 3. místě, Jiří Svoboda pak na 7. místě
a Antonín Drdla obsadil 14. pozici. První patnáctku uzavíral Jan Ošmera. V závodě se neztratila
také domácí děvčata. Lucie Svobodová uhájila ve
skoku 2. místo, bronz brala Gabriela Puškášová
a 7. místo zůstalo pro Jolanu Hradilovou. -SK-

Školní liga na I. ZŠ
S novým školním rokem odstartoval na I. ZŠ
další ročník Školní ligy. V pořadí 7. ročník si
opět dává za cíl podpořit pohybové aktivity
dětí. Ligovým dnem je pondělí, disciplín je nachystáno opět deset - každý měsíc jedna. Půjde
o běh, šplh, sedy-lehy, střelbu na koš, skákání přes švihadlo nebo sprint. Zájemci budou
rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví.
V červnu proběhne vyhodnocení výsledků. Účastníci budou odměněni poháry a diplomy. -mah9 / NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2014
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Horácká galerie

Významná listopadová výročí

Otevřeno každý všední den kromě pondělí a státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
v sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli
od 14 do 18 hodin.

1. 11. 1944 padl v Pasekách u Proseče Eduard
Soška, novoměstský obchodník, odbojový pracovník, 70. výročí úmrtí (narodil se 2. 6. 1913 na
Tálském mlýně u Řečice)
22. 11. 1874 narodil se v Bystřici nad Pernštejnem Václav Jícha, akademický malíř, 140. výročí
narození (zemřel 30. 6. 1950 ve Fryšavě)

Akce a vernisáže:
úterý 4. 11. 2014 v 17 hodin
Beseda s bylinkářkou aneb Boží apatyka
Podvečerní beseda s Hanou Urbánkovou, nadšenou bylinkářkou, která nabídne své znalosti o
léčivých účincích bylinek. Během večera bude
zároveň možné zakoupit domácí bylinné směsi,
čaje a sirupy.
čtvrtek 6. 11. 2014 v 18 hodin
Rok české hudby - koncert
Pátý z cyklu koncertů k Roku české hudby. Připraveno ve spolupráci s Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Vstupné: 80 Kč a 40 Kč (studenti, senioři)
sobota 8. 11. 2014 v 16 hodin
Beseda s Janem Svatošem
Beseda novoměstského rodáka Jana Svatoše a
jeho ženy Romi Strakové o jejich nově připravovaném filmu o cestovatelích Martinovi a Ose
Johnsnových. Nedávno se vrátili z USA, kde natáčeli v rodišti manželů a v jejich muzeu v Kansasu. Vstupné: 50 Kč
středa 19. 11. 2014 v 17 hodin
Vernisáž výstavy Hlavně hravě
Studentské práce Ateliéru designu a vizuální
komunikace Střední uměleckoprůmyslové školy
Jihlava-Helenín. Výstava potrvá až do 15. února
2015.
čtvrtek 27. 11. 2014 v 18 hodin
Rok české hudby - koncert
Poslední z cyklu koncertů k Roku české hudby.
Připraveno ve spolupráci s Hudební fakultou
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Vstupné: 80 Kč a 40 Kč (studenti, senioři)
Více informací na www.horackagalerie.cz nebo
na FB: horackagalerie.nmnm

Blahopřání

Stomatologická pohotovost
1. 11. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice
404, Svratka, 608 069 430
2. 11. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
8. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
9. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
15. 11. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580,
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 234
16. 11. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška
130, 566 536 712
17. 11. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška
130, 566 536 712
22. 11. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11,
Velké Meziříčí, 566 522 442
23. 11. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580,
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 235
29. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
30. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,
Žďár nad Sázavou, 566 642 545

Klub seniorů
3. 11. Hudební odpoledne
Účinkují Ing. B. Bajer, RNDr. L. Urban a paní
učitelka Dvořáková, jídelna DPS 15 - 17 hod.
9. 11. Zájezd do MD v Brně na muzikál Kočky
Odjezd od KD v 16 hod. Návrat asi ve 22 hod.
24. 11. Kavárnička a promítání videa Lužické
hory, jídelna DPS 15 – 17 hod.
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Minibazar

Z matriky
narozené děti
17. 9.
23. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.

Filip Němeček
Marek Tichý
Liliana Hrbotická
David Kašuba
Lucie Štěpánová

manželství
13. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
4. 10.
4. 10.
4. 10.

Jana Filová, Michal Podhajský
Andrea Mořkovská, Aleš Flesar
Lucie Tenglová, Tomáš Fousek
Darina Procházková, Jiří Hemza
Žaneta Lintnerová, Jan Rychlý
Lenka Mrkosová, Filip Juračka
Zdenka Pavlišová, Vladimír Kikuš
Eva Bukáčková, Martin Vařeka
Kristýna Mrkvičková, Petr Dostál

jubilanti
24. 9. Marie Musilová
2. 11. Bohumila Koláčková
5. 11. Vlasta Soukupová
6. 11. Anežka Šilhánková
13. 11. Josef Brychta
24. 11. Emilie Mifková
29. 11. Růžena Doležalová

90
75
86
80
88
91
90

úmrtí

24. 9. Stanislav Kříž (Řečice, 1946)
27. 9. Miroslav Lenfeld (NMnM, 1925)
27. 9. Vladimír Svoboda (NMnM 1955)
9. 10. Alois Hebelka (NMnM, 1941)
12. 10. Marie Sklenářová (Olešná, 1928)

Blahopřání

Kino
1.11. Filmový festival zimních sportů
17:00 KD
16. 11. Zvonilka a piráti
16:00 KD, animovaný film pro děti , vstupné
na místě
18. 11. Fair play
20:00 KD, vstupné na místě 50 Kč
27. 11. Jeden svět
19:00 KD, vstup zdarma

Vzpomínka

16. 9. to bylo 60 let, co si vzájemně řekli své
ano manželé Miluše a Josef Kopáčkovi. Sdíleli
jste spolu chvíle štěstí, když se Vaše sny stávaly
skutečností. A i když přišly momenty méně veselé, byli jste si stále nablízku. Všechno nejlepší k Vašemu výročí diamantové svatby a ještě
mnoho krásných společných let přeje rodina
Mazlova z Nového Města, Hlinného a Havířova.

NOVOMĚSTSKO

6. listopadu uplynou
smutné tři roky, co
nás navždy opustila
maminka a babička,
paní Marie Žáková
z Nového Města na
Moravě.
Kdo jste ji znal a měl
ji rád, vzpomeňte
s námi.
S láskou a úctou stále vzpomíná syn Milan
s rodinou.

Dne 7. 10. 2014 oslavila v kruhu svých nejbližších a bývalých spolupracovnic své devadesáté
narozeniny paní Rudolfa Vrbecká z Nového Města na Moravě. Po studiu absolvovala v roce 1949
stáž v USA (metodiku sestry Kenny) a patřila od
té doby u nás mezi průkopnice a propagátorky
rehabilitace (pozdější fyzioterapie). Pracovala
v Nemocnici v Novém Městě na Moravě jako
vedoucí rehabilitačního oddělení až do svého
odchodu do penze. Paní Vrbecká je ve svém vysokém věku stále duševně i fyzicky vitální, s mnoha zájmy a činnostmi. Ani v důchodu se nepřestala zajímat o dění ve svém celoživotním oboru
a poslání, pro které dokázala získat a nadchnout
mnohé následovnice. Přejeme paní Vrbecké do
dalších let pevné zdraví a všechno dobré a těšíme se na další setkávání s ní. Pavla Kubíková

Obrazy od p. Laciny, Lady, Muchy, Jambora,
Blažíčka, Jíry, plastiky bronz od p. Štursy, Makovského i jiné koupí sběratel, platba v hotovosti,
čestné jednání. Vaši cenu respektuji. Tel.: 777
757 500.
Koupím zahradu, zahradu s chatkou, rybník i zemědělskou půdu, louku v blízkém okolí Nového
Města. Zlaté mince, zbraně 2. svět. válka. Tel.:
777 757 500.
Pronajmu nebytové prostory (3 místnosti se samostatným vchodem) v rodinném domě v NM,
Štursova 487). Vhodné jako lékařská ordinace,
kanceláře, kadeřnictví, obchod. Tel.: 737 704 496.
Prodám kvalitní český česnek - modrý paličák.
Cena 150 Kč/kg, dále cibuli a jablka na uskladnění. Tel.: 720 102 472.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé.
Levně. Tel.: 720 243 863.
Prodám byt 3+1, 73 m² v blízkosti centra. Tel.:
725 219 505.
Prodám hlínu – ornici. Tel. 734 383 111.
Prodám bílý klavír. Velmi levně. Tel.: 601 562
049. Volejte v odpoledních hodinách.
Prodám chalupu u Nového Města na Moravě.
Tel.: 605 773 344.
Prodám piano. Dále pronajmu garáž na starém
sídlišti. Tel.: 603 704 894.
Nabízím pronájem garáže za nádražím. Tel.: 737
558 281.
Prodám kompletní obývací pokoj: stěna, sedací
souprava, kobereček a další doplňky. Cena doho-

dou. Tel.: 605 522 105.
Hledám ke koupi menší rodinný dům se zahradou v Novém Městě nebo v blízkém okolí. Tel.:
722 624 829.
Prodám kalifornské žížaly 5 Kč/kg. Dále prodám
konzumní brambory 4 Kč/kg. Tel.: 604 633 304.
Pronajmu rodinný řadový domek 5+1 se zahradou v lokalitě NMnM včetně garáže od 11/2014.
Dlouhodobý pronájem, cena dohodou. Tel.: 603
714 497.
Pohlídám děti od třech měsíců věku do šesti let
v našem rodinném domě v NMnM. Hlídání může
být hodinové i celodenní. Nárazové i pravidelné.
Bližší informace na tel.: 736 214 900.
Prodám el. sporák se sklokeramickou deskou, 4
plotýnky, zn. MORA 3476, bílý, horkovzdušná
trouba, gril, turbo gril. Málo používaný. Cena
3 800 Kč. Tel.: 721 605 759.
Prodám obuvnický šicí stroj, šlapací, zn. Pfaff +
šicí materiál. Cena 2 000 Kč. Tel.: 721 605 759.
Prodáme byt o velikosti 3+1 s lodžií, půdou,
sklepem, garáží a zahradou. Celková rozloha
bytu 94 m². Byt je částí 4bytového domu ve Smetanově ulici v NMnM. V případě zájmu volejte
604 935 078.
Prodám mikrosystém HITACHI AX-M82 (CD,
MP3, MP2, USB, RDS tuner, reproduktory) za
2 000 Kč, barevnou laserovou tiskárnu Canon
LBP 505n vč. náplní za 3 000 Kč. Tel.: 724 947
760.
Prodám nepoužité vyhřívací potahy do auta (zn.

Městská policie informuje
V odpoledních hodinách dne 20. 9. zajistili
strážníci odtažení osobního motorového vozidla z Hornické ulice. Jeho řidič nerespektoval dopravní značení pro vyhrazené parkování. Nepozornost ho stála nemalé finanční
prostředky. 20. 9. bylo oznámeno z recepce
místního hotelu, že jeden z hostů přivedl volně pobíhajícího psa, který se k němu přidal
při procházce v okolí lesa Ochoza. Vzhledem
k tomu, že pes měl známku s telefonním číslem, nebyl problém vyrozumět majitele, kde
se jeho čtyřnohý miláček nachází. 26. 9. bylo
z prodejny Penny opětovně oznámeno, že
zde přistihli osobu při krádeži zboží. Po provedení nezbytných úkonů, které opravňují
strážníky věc vyřešit na místě, byla pachateli
uložena blokové pokuta. K odtažení osobního
vozidla došlo 5. 10. z ulice Monseova, kde

nepozorný řidič opět nerespektoval dopravní značení. Dne 8. 10. zasahovali strážníci
v místní části Hlinné na základě oznámení,
že zde dochází k porušení Tržního řádu – nabízení a poskytování služeb. Při příjezdu na
místo strážníci zjistili, že se zde pohybuje
skupinka tří osob, které nabízejí a uzavírají
smlouvy týkající se kominických služeb. Celá
věc byla na místě vyřešena blokovou pokutou.
Ve večerních hodinách 13. 10. bylo oznámeno občanem z místní části Petrovice, že se
na polní cestě z Nového Města do Petrovic
nachází převrácený přívěsný vozík. Hlídka se
ihned dostavila na místo. Lustrací v centrálním registru vozidel bylo následně zjištěno,
že je přívěs evidován jako odcizený. Celá věc
byla ihned předána PČR k dalšímu opatření.
Jiří Hradil, velitel MP

Oslava Mezinárodního dne seniorů

Novoměstští senioři oslavili svůj svátek 3. října. Akce se vydařila, účastníci při ní doslova
pookřáli. Rádi bychom proto poděkovali NKZ
za možnost bezplatného využití sálu, MěÚ za
finacování tisku plakátů a velký dík patří také
zvukaři Ladislavu Mošnerovi, Mgr. Bohumilu
Havlíkovi a zpěvačkám Ivance Zdražilové a
Katce Polnické. Mnozí si neumíme ani předsta-

vit, kolik práce pan Havlík s přípravou má. Paní
učitelky Petrová, Baxantová a Zdražilová mají
své práce také mnoho, přesto vždy připraví pestrý a zajímavý program. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na děti, které jsou úžasné, a my se
vedle nich hned cítíme mladší. Přáli bychom si,
aby tato báječná spolupráce vydržela i v dalších
letech. Za Klub seniorů Mgr. Libuše Topinková

Rinder, 12 V–35/50W) - 2 ks za 800 Kč. Tel. 724
947 760.
Prodám RD s menší zahradou k rekonstrukci,
3 km od Nového Města. Služby RK nechci. Tel.:
776 525 339.
Koupím byt 3+1 nebo 2+1 v Novém Městě na
Moravě. Tel.: 739 031 847.
Koupím recepty na omáčky – např. koprovku,
znojemskou, dále sosy, šťávy k masům atd. Tel.:
739 297 225.
Daruji krasné barevné morčátko. Tel.: 733 777
741.
Hledám paní na hlídání dcerky v případě nemoci
+ odvod do školky. Tel.: 775 389 586.
Pečovatelka a chůva s praxí nabízí své služby +
možnost odvedení dětí do školky na Drobného
ulici, z Holubky a starého sídliště. Tel.: 608 570
586.
Prodám zachovalý dvoulůžkový rozkládací gauč,
možnost rozložení na jednolůžko – barva skořicová. Pořizovací cena 17 000 Kč, nyní 4 500 Kč.
Tel.: 606 841 701.
Prodám rodinný dům 3+1 v Radešínské Svratce.
Pozemek má rozlohu 519 m², dům je po částečné
rekonstrukci. Vhodný k trvalému bydlení i k rekreaci. Cena 840 000 Kč. Tel.: 732 337 544.
Koupím lištovu nebo bubnovou sekačku MF 70
/ VARI. Dále mám zájem o malotraktor domácí /
tovární výroby (TK, MT atd.) s hydraulikou nebo
VARI / TERA. Platba v hotovosti při předání. Děkuji za nabídky na tel.: 731 487 850.

Mateřské centrum Lístek a DDM
3. 11. Dýňové vaření od 9.00 hod.
10. 11. Keramická dílnička od 9.00 hod.
24. 11. Otevřená herna od 9.00 hod.
Trdlohrátky - vždy ve čtvrtek: 6., 13., 20., 27. 11.
Akce:
23. 11. Andělský jarmark od 9.00 do 16.00
hod. v KD

Fotokurz
Po jarním bloku fotografických lekcí, kde se
zájemci naučili mnoho praktických dovedností se svým fotoaparátem, nabízí kulturní dům
podzimní pokračovací lekce. Lektorem je opět
zkušený fotograf Jan Truksa a ve třech blocích
v prvním listopadovém týdnu se můžete naučit
další ze základů fotografování. Tentokrát jde o
to, jak ovládat vyspělejší kompakt nebo zrcadlovku. První čtyřhodinová lekce proběhne v úterý 4. 11. 2014 v 17 hodin, druhá se uskuteční ve
stejném čase hned o dva dny později a naučíte
se zpracovávat fotografie na počítači. Poslední
tříhodinová lekce začne v neděli 9. 11. již ve 14
hodin a tématem bude makrofotografie s praktickou ukázkou v provizorním ateliéru. Fotokurz
bude probíhat v kulturním domě, každá lekce se
platí zvlášť, první dvě stojí po 790 Kč a poslední 490 Kč. Na fotokurz je lepší si místo rezervovat do 3. 11. na E-mailu: daniel.simek@nmnm.
cz, ale je možné přijít i bez přihlášení. -kuku11 / NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2014
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Režisér filmu divoČINY se vrací do Nového Města
Přesně před rokem se v Horácké galerii uskutečnila premiéra vizuálního eseje o divočině a její
(ne)postradatelnosti. Letos se režisér filmu divoČINY, a novoměstský rodák Jan Svatoš vrací, aby
se svojí ženou a kameramankou Romi Strakovou
povyprávěli o připravovaném filmu. V hledáčku
jejich kamery se tentokrát ocitla manželská dvojice z dalekého Kansasu. Americké filmaře a cestovatele Martina a Osu Johnsonovi totiž znal kdysi
celý svět, jejich filmy, fotografie a knihy obdivovaly ikony tehdejšího kulturního života - Charlie
Chaplin, Ernest Hemingway, Jack London či

V takové KAFÁRNĚ jste ještě nebyli!
Portimo, o.p.s. zve všechny přátele dobročinnosti a zábavy na svou podzimní benefici. Ta
se uskuteční s podporou Nového Města na
Moravě a KOUS Vysočina v pátek 21. listopadu 2014 v novoměstském kulturním domě
pod názvem NA JEDNÉ LODI, NA VLNĚ
SVOBODY. Termín i podtitul benefice souvisí s jejím programem, který se letos tematicky
vztahuje ke čtvrtstoletí svobody, a k tomu, co
svoboda přinesla a přináší sociálním službám,
neziskovým organizacím i každému z nás. Od

10 do 19 hodin bude v předsálí kulturního
domu otevřena svobodná KAFÁRNA - osvěžovna, kde je možné posedět, ochutnat výběr
kávy, limonády z domácích sirupů, objednat
si sladkou či slanou dobrotu (připravena je
i premiérová ochutnávka portimáčků). Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu
o proměně sociálních služeb, vybrat si krátké
video v originálním juke-boxu, vyluštit retrokřížovku nebo fotokvíz s názvem Jak jsme se
proměnili, zaznamenat svou vzpomínku na

Spolubál v duchu filmových hvězd
Tradiční ples neziskových organizací s názvem
Spolubál 2014 se letos uskuteční 28. listopadu v 19.30 hod. v novoměstském KD. „Letošní
ročník nás přivítá v atmosféře filmu a filmových hvězd, což se promítne i do výzdoby sálu,
programu, a jak doufáme, i do večerních rób,“
uvedl jeden z pořadatelů Tomáš Blažek. Plesa-

britská královská rodina. Dnes je jejich odkaz
v rodných Spojených státech, ale také v Africe
skoro pozapomenutý, proto první kroky natáčení vedly režiséra Jana Svatoše a jeho tým natáčet
právě do amerického Kansasu a dále i do Afriky.
Nenechte si proto ujít promítání fotografií z natáčení a následnou besedu. Můžete se tak tvůrců zeptat na vše, co vás zajímá či osobně poblahopřát
k zisku prestižního mezinárodního ocenění za
film divoČINY. Beseda se koná v sobotu 8. listopadu 2014 v 16 hodin v podkroví Horácké galerie.
-kuku-

rok 1989 a prolistovat dobové čtivo, jakým byl
Ohníček, Květy, Vlasta… Na děti čekají dobroty, po celý den svobodná zábava v dětském
salonu, kde jsou připraveny dobové hračky,
stolní hry a také ateliér, v němž mohou děti
vytvořit a posléze vystavit obrázky i texty na
téma Svoboda a nesvoboda. Celodenní program vyvrcholí legendárním představením
HRDÝ BUDŽES s Bárou Hrzánovou v hlavní
roli, které začne v 19 hodin ve velkém sále KD.
Portimo, o.p.s.

V pátek 7. listopadu v 15 hodin bude v Horáckém muzeu zahájena tradiční včelařská výstava. Návštěvníci si budou moci zakoupit několik
různých druhů medu, medovinu, medové pivo,
perníčky, svíčky nebo kosmetiku, pro zasvěcené
budou v prodeji včelařské potřeby. Nejen pro děti
ze školek a škol budou zkušení včelařští odborníci připraveni zodpovědět dotazy a popovídat
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o životě včel a včelaření. Jako každý rok se i letos můžete těšit na živé včelky v proskleném úle.
Včelařská výstava bude v Horáckém muzeu
až do 16. listopadu. Mimořádně bude otevřeno každý den až do 17 hodin. Prosíme školky a školy, které mají zájem o návštěvu, aby
se předem nahlásily na tel. čísle 566 598 760.
-ah-

Stává se tradicí, že Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje celostátní akci
s názvem Den pro dětskou knihu. 29. listopadu se uskuteční už 8. ročník. Konec listopadu
je časem adventním, a proto více než vhodným
pro rozjímání nad pěknou knihou, setkání
s člověkem, který knihy píše a má rád literaturu.

Měj mě rád. Žádný koncert se neobjede ani bez
písně Jednoho dne se vrátíš. Tu Věra Špinarová
s nedůvěrou nazpívala již v roce 1976 na úžasnou
melodii italského skladatele Ennia Morriconeho, známou z legendárního westernu Tenkrát na
západě. Od té doby vydala již 13 řadových alb
a vystřídala několik doprovodných kapel. V novoměstském kulturním domě ji doprovodí syn Adam
Pavlík se svým bandem. Za svůj zpěv, ze kterého
v určitých momentech i mrazí, ale i díky tempe-

Svatý Martin

Rodiče s dětmi se mohou těšit v úterý 11. listopadu na vítání příchodu zimy v Horáckém muzeu. Jak známo, v tento den přijíždí na bílém
koni svatý Martin. Od 16 hodin bude připravena výtvarná dílna pro děti, kde si budou moci
nazdobit perníky a vyrobit svítilnu. Následovat
bude divadelní ztvárnění příběhu o svatém
Martinovi, který možná také přijede na koni.
Chybět nebude ani procházka s lucernami.
-ah-

V novoměstské knihovně budou mít děti od 9
hodin možnost setkat se s Markem Šolmesem
Srazilem, který připravil živé setkání s literaturou
a hrdiny svých pohádkových příběhů. Kdo z návštěvníků bude mít chuť a náladu, může si zároveň
ozdobit perníčky. Na malé i velké návštěvníky budou také čekat mnohá překvapení, ať už v podobě

ramentu a vitálnímu chováním si Věra Špinarová
vysloužila přirovnání k „rockové babičce“ Tině
Turner a patří k pěti nejprodávanějším zpěvačkám v zemi. Její koncert tak bude jistě zážitkem.
Předprodej vstupenek v IC trvá až do dne konání
koncertu, tedy do čtvrtka 13. 11. 2014 do 14 hodin, samotné vystoupení začne v 19 hodin. Cena
vstupenek v IC je 390 Kč, na místě 420 Kč, 20%
slevu je možné využít s Novoměstskou kartou.
-kuku-

tvůrčí dílny, her nebo soutěží. Je hezké, když děti
v dnešní době objevují tajemství knihy a literatury. Zábava, dobrodružství, napětí, ale i překvapení, to vše se odrazí na společném setkání, které
ukončíme v 11 hodin. Srdečně zveme návštěvníky,
kteří kouzlo knihy znají nebo ho teprve objevují.
Pracovnice městské knihovny

Rok bratří Křičků skončil
Rok 2014 byl v Novém Městě na Moravě Rokem
bratří Křičků. Všem organizátorům akcí patří
vřelý dík, podařilo se totiž uskutečnit mnoho
pěkných akcí. Odhalil se kámen u šípkového
keře Petra Křičky i pamětní deska na Maršovské rychtě, konala se výstava, zaznělo mnoho
pěkných veršů Petra Kričky a známé či nově objevené skladby Jaroslava Křičky. V následujících

Prohlídky města
pokračují i v zimě

jícím zahraje taneční a swingové hity Big band
Chrudim a skočné blues proslulá brněnská
kapela Hoochie Coochie Band. Těšit se mů- 9. července se konala v Novém Městě první
žete na předtančení, stylový fotokoutek a další
překvapení. Vstupenky na Spolubál zakoupíte komentovaná prohlídka centra. Od té doby ji
v předprodeji v IC za 180 Kč, na místě za 200 Kč. zhlédlo více než sto lidí. Pokud nahlédneme
-svj- do statistik, můžeme zájemce o historii rozdělit rovným dílem. 50% tvořili Novoměšťáci,
50% turisté. Kromě pravidelně vypisovaných
termínů se prohlídky uskutečňují také na vynové oblíbeného televizního večerníčku Krysá- žádání. Během nich si lidé mohou prohlédci. Příběh se odehrává na malém smetišti po- nout sklepy dvou historických domů a od
blíž Vizovic. Nyní máte možnost podívat se do podzimu také část interiérů domu U Salvázákulisí Krysáků v Horáckém muzeu. Výstava tora. Komentovaná procházka Novým Měsprobíhá ve vstupním renesančním prostoru tem bude pokračovat i přes zimu. O tom, zda
a ve výstavním sále v prvním patře budovy. průvodkyně budou mít také historický kostým,
K zakoupení jsou rovněž DVD, pexeso, po- rozhodne počasí. Nejbližší termíny jsou vyhlednice a plyšáci hlavních hrdinů. Otevřeno psány na 8. listopad a 6. prosinec. Začátek je
je každý den od 9 do 16 hodin, v neděli do vždy v 15 hodin v IC na Vratislavově náměstí.
13 hodin, zavřeno bude 24. 12. a 1. 1. Krysá-svjky najdete v Horáckém muzeu až do 15. 1.
-svj-

Vůně medu - tradiční výstava začíná

Zpěvačka s nezaměnitelným altovým hlasem Věra
Špinarová je více jak čtyřicet let stálicí naší tuzemské hudební scény. Přestože má jihomoravské
kořeny, po celý svůj profesní život je spojována
s Ostravou, kde dodnes žije a odkud pravidelně
vyjíždí do různých koutů České a Slovenské republiky na své milované koncerty. V polovině listopadu zavítá i do Nového Města, aby zazpívala své
největší rockové a popové hity, např. Meteor lásky,
Music box, Bílá jawa 250, Raketou na Mars nebo

Den pro dětskou knihu

Muzeum hostí Krysáky

Dva krysáci Hubert a Hodan, sádrový trpaslík
Ludvík a laboratorní potkan Eda, to jsou hrdi-

Česká Tina Turner, Věra Špinarová, zazpívá své hity

řádcích se vzpomínkou na jejich sestru Pavlu završí k Roku Křičkových i uveřejňované texty paní
Věry Rudolfové. Příští rok bude věnován další
významné novoměstské osobnosti. Připomeneme si 135. výročí narození a 90. výročí úmrtí sochaře Jana Štursy. O akcích, které se budou k tomuto výročí vztahovat, budete včas informováni.
-kuku-

Ve stínu slavných bratrů
Stává se, že člověk vyrůstá nebo žije v blízkosti lidí
obdařených mimořádným talentem. I když má sám
určité vlohy, zpravidla se pak ocitá v jejich stínu.
Platí to také o Pavle Křičkové – Homolkové. Měla
slavné bratry. Z Jaroslava se stal hudební skladatel, sbormistr a pedagog. Petr byl uznávaným
básníkem a překladatelem. Ale také Pavla měla
literární talent. Psala básně, a ne ledajaké. Zhudebnil je nejen bratr Jaroslav, ale i Vítězslava Kaprálová, a dokonce i Leoš Janáček. Báseň Utonulá
ho inspirovala k symfonické básni Dunaj. Pavla
Křičková rovněž překládala, zejména francouzské
básníky Paula Verlaina a Victora Huga. Mizející
horácké nářečí zachytila v Besedách s dědouškem Ondráčkem, které vycházely na pokračování
v Horáckých listech. Zdramatizovala román Jana
Karníka Soumrak rodu Jamborova. Dost na jednu
ženu. Při tom všem si Pavla Křičková ještě vzala na
starost obecní kroniku v Maršovicích, kterou vedla
(s výjimkou válečných let) od roku 1922 až do roku
1948. Ve své literární tvorbě měla ale smůlu. Pohádkovou hru Kámen z Radhoště, kterou napsala
ke 100. výročí založení Národního divadla, uvedl
jen ochotnický divadelní soubor v Zubří. Premiéra byla 26. října 1968. Besedy s dědouškem Ondráčkem sice vyšly v roce 1965 a 1967 knižně, ale
v malém nákladu. Přímo se nabízí otázka, proč na
uměleckém poli nebyla Pavla tak úspěšná jako její

bratři. Pokusím se na tuto otázku odpovědět. Pravda, její práce měly většinou regionální charakter,
ale to nebyl jediný důvod. Musíme ho hledat jinde.
Pavla Křičková totiž zdědila po svém otci lásku
k učitelskému povolání. Po absolvování Učitelského ústavu v Brně působila na Obecné a měšťanské
škole v Přerově, pak na sociální škole spolku Vesna
v Brně. Učila téměř třicet let. Takovou prací se
člověk nestává slavným, navíc zabírá hodně času.
Kromě toho pracovala Pavla Křičková v různých
spolcích, například ve spolku Ochrany matek a
dětí. Psala fejetony do Lidových novin, spolupracovala s Československým rozhlasem. Velkou pozornost vzbudil její pořad Píseň hor, vysílaný živě
4. ledna 1934. Dalibor Chalupa, ředitel brněnské
odbočky, poslal 29. prosince 1933 Pavle Křičkové
dopis, v němž stálo: „Zasíláme Vám rozklepanou
Vaši scénu Na přístvě, jelikož bude nejvhodnější, aby byla provedena v Novém Městě. Nebylo by
skutečně možno požadovati po hercích, aby dali
dialektu, což jeho jest. Prosíme Vás tedy co nejzdvořileji, byste se této scény ujala a podle Vašeho
názoru ji secvičila s účinkujícími, které si ve svém
okruhu sama vyberete.“ Pavla Křičková totiž zařadila do programu také pásmo Na přástkách, které
obsahovalo horácké zvyky, pověsti a písně. Po něm
následovala beseda horáckých umělců na Maršovské rychtě. Zúčastnili se jí Jaroslav a Petr Křičko-

vi, MUDr. Josef
Svítil – Jan Karník, malíři Josef
Jambor, Karel
Němec a hudební
skladatel Karel
Konvalinka. Součástí programu
byl i populární
Bábinčin maršovský valčík. A
bratři Křičkové
si ho skutečně
před rozhlasovým mikrofonem „naživo“ zazpívali. To, že vedle
svých bratrů zůstávala v pozadí, Pavle Křičkové
zřejmě příliš nevadilo. Měla k nim po celý život
pěkný vztah, byla na ně hrdá a na společně prožité
dětství ráda vzpomínala. Pobyt Jaroslava a Petra Křičkových na Maršovské rychtě připomínala
pamětní deska, umístěná v prvním patře budovy.
Jméno jejich sestry na ní chybělo. 19. září letošního
roku byla na rychtě odhalena nová pamětní deska.
Tentokrát je na ní uvedena i Pavla Křičková. Právem.
Věra Rudolfová
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O novoměstských ulicích
Po kom se jmenují

Zvyk dávat ulicím či náměstím jména po známých osobnostech není až tak starý. I v našem
městě získala v roce 1907 nové oficiální názvy
hned tři novoměstská náměstí, i když se jim
tak neoficiálně říkalo již dříve. Velké – Vratislava z Pernštejna, Dolní – Palackého a Husí
rynk – Komenského. Tyto názvy přetrvaly do-

Leander Čech

Ulice Leandra Čecha,
na které stojí budova gymnázia a která
pokračuje a posléze
se svažuje k rybníku
Klečkovci, dostala název po prvním řediteli
novoměstské reálky.
Jen pár dní uplynulo
od velkolepých oslav
120. výročí založení
této školy. Mladí abiturienti obdivovali odvahu
tehdejších představitelů města zřídit na malém
městě, v chudém kraji střední školu, a to navíc
s vyučovacím jazykem českým. Avšak odvážnému štěstí přeje. Velmi šťastným krokem No-

dnes, jiné měly jepičí život. Dnes už asi nikdo
nebude vědět, kde v Novém Městě bývalo náměstí Dr. Edvarda Beneše, ulice Stalinova či
Stalingradská. Správné odpovědi: polovina
Vratislavova náměstí mezi zámkem a základní školou, Nezvalova a Žďárská. Vítr změn po
sametové revoluci odvál i Sekaninovo náměstí,

Gottwaldovu, Fučíkovu či Figurákovu ulici, pro
nepamětníky dnešní Vratislavovo náměstí, ulice
Masarykova, Karníkova a část ulice Drobného.
Do zapomnění upadají a pro někoho úplně neznámými zůstávají i osobnosti, jejichž jména nesou dnešní ulice Nového Města. Několik méně
známých proto připomínají následující řádky.

voměstských bylo mimo jiné vybrat do funkce
ředitele profesora češtiny a němčiny z Telče
Leandra Čecha. Byl to člověk vzdělaný, znalec
české literatury a literární kritik, který byl v písemném kontaktu s univerzitními profesory
včetně profesora Masaryka. Vedle odborného
vzdělání měl však řadu dalších dobrých vlastností, pro výkon ředitele ještě důležitějších.
Měl všeobecný rozhled, moudrost, prozíravost,
organizační schopnosti a umění jednat s lidmi.
Na svou dobu byl velmi pokrokový. Podle zásady „ve zdravém těle zdravý duch“ byl propagátorem a realizátorem tělesných cvičení pro všestranný rozvoj a zdraví mladých lidí. Je přímo
symbolické, že u kolébky dnešního gymnázia
se sportovními třídami stál muž, jehož novo-

městští lyžaři řadí mezi zakladatele dnešního
Sportovního klubu. Největší vděk a úcta mu
patří za to, že při svých schopnostech, které
mu dávaly možnost naplnění velkých životních
ambicí, odešel do malého města chudé Vysočiny, aby zde s pokorou plnil nelehké životní
poslání – významně přispět ke vzdělání mladých lidí. Nic jiného než upřímný vděk od prostých lidí nemohl očekávat. Zemřel krátce po
odchodu do důchodu v roce 1911. Během svého ředitelského působení položil základy pro
rozvoj školy, které moudří ředitelé, jeho následovníci, rozvíjeli a rozvíjí dosud. Při velkých
nárocích na odbornost a vzdělanost nechybí
ve škole vstřícnost a hluboké zásady lidskosti.
Jana Černá

karpatské Rusi. Po roce 1918 se díky znalosti
místních poměrů stal tajemníkem guvernéra
této části nově vzniklého Československa a v letech 1920-1924 ji měl na starosti jako odborový
rada v kanceláři prezidenta T. G. Masaryka. Ve
30. letech usiloval o zmírnění nezaměstnanosti
rozsáhlými veřejnými investicemi, které měly
vytvořit nová pracovní místa. Hluboká znalost
sociální problematiky ho přivedla do křesla ministra sociálních věcí, v této funkci působil v letech
1935-1938, kdy se věnoval především modernizaci systému sociální péče. Od roku 1918 byl
členem Československé sociální demokracie, o 7
let později byl zvolen za tuto stranu do Poslanecké sněmovny (do roku 1939). Působil také jako
zástupce ČSR u Mezinárodního úřadu práce
v Ženevě, v roce 1937 byl zvolen předsedou této
organizace. Po podepsání mnichovské dohody
(29. 9. 1938) aktivně vystupoval proti fašismu
a se souhlasem odboje se stal předsedou Nejvyš-

šího cenového úřadu. Za sociální demokracii
byl i členem odbojového Politického ústředí.
V lednu 1940 musel z protektorátu uprchnout,
jeho cesta vedla do Londýna, kde se zapojil do
práce exilové vlády. Nejprve pracoval ve funkci
státního ministra a poté jako ministr pro hospodářskou obnovu. V listopadu 1942 odešel
nejen z exilové vlády, ale i z politické scény. Odstěhoval se na venkov do Walesu, kde 30. ledna
1945 v Merthyr Mawru podlehl těžké srdeční
chorobě. Manželka a dcera Jaromíra Nečase,
které při jeho útěku za hranice zůstaly doma,
zahynuly v koncentračním táboře v Osvětimi.
Ing. Jaromíra Nečase ocenilo Nové Město
na Moravě krátce po válce. Dne 27. července 1947 mu byla na rodném domu odhalena
pamětní deska, jejímž autorem je akademický sochař Jan Růžička. Zároveň byla přejmenována ulice Bobrovská na Nečasovu.
Sylva Tesařová

Ing. Jaromír Nečas
Jsou osobnosti, které
jsou v širokém povědomí
veřejnosti,
a naproti tomu osobnosti, po kterých je
sice
pojmenována
ulice, kterou denně
procházejí
desítky
lidí, ale jen málokdo
z nich tuší, komu za
název ulice vlastně
vděčíme. Jednou z takovýchto osobností, která
určitě stojí za připomenutí, je osobnost československého sociálnědemokratického politika,
národohospodáře a publicisty Ing. Jaromíra Nečase. Narodil se 17. listopadu 1888 na tehdejší
Bobrovské ulici čp. 31. Po maturitě na novoměstské reálce (1906) zamířil do Brna, kde absolvoval
studium stavebního inženýrství (1912) a pak se
stal pracovníkem státní stavební správy na Pod-

Máte osobní vzpomínky na zaniklá
místa v Novém Městě? Kontaktujte prosím
Horácké muzeum. Děkujeme.
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V příštím čísle:
V Trni

Josef Vratislav Monse
skutečně získal uprázdněné místo na katedře
státního práva olomoucké univerzity. Monse
se díky své nezměrné pracovitosti a služební
horlivosti stal jedním z nejvýraznějších profesorů na univerzitě. Byl přesvědčeným propagátorem osvícenství a zastáncem tereziánských
a josefínských reforem. V roce 1778 byl za svoje
všestranné zásluhy jmenován císařským radou.
Vrchol jeho kariéry přišel v roce 1780, kdy se
stal rektorem univerzity a v témže roce byl císařem Josefem II. povýšen s celou rodinou do
šlechtického stavu s titulem „šlechtic z Monse“.
Poslední roky života ztěžovala Monsemu těžká
choroba. Zemřel v Olomouci 6. února 1793.
Monse udržoval kontakty s předními osvícenskými mysliteli své doby, mimořádně přátelský
vztah jej spojoval s Josefem Dobrovským. Za

svého působení v Olomouci rozvinul Monse
bohatou publikační činnost. Zejména v souvislosti se svým pedagogickým působením vydával
jednak své vlastní právnické spisy, jednak četné
překlady a edice starších děl jiných autorů. Od 2.
poloviny 70. let 18. století se jeho vědecký zájem
obracel k právní historii. Silné vlastenecké cítění jej postupně dovedlo k intenzivnímu zájmu
o dějiny Moravy. Kromě několika menších prací
připravil Monse rozsáhlý projekt politických dějin Moravy, z něhož dokončil bohužel jen první
dva svazky. Monse byl tvůrcem koncepce samostatných moravských dějin a ve svých pracích
akcentoval svébytnost moravské historie. Svým
celoživotním dílem značně přispěl k formování
základů moderního moravského dějepisectví.
Miroslav Kružík

Ulice Křenkova na sboru, ve kterém byli i emigranti z Vysočiny. Zde
Nivě je známá mo- také poznal svou budoucí paní – Češku Boženku
derní výstavbou po- Jursíkovou. Za 1. světové války se aktivně zapojil
sledních let. Ne jejím do organizování finanční sbírky mezi českými
konci směrem ke kul- menšinami pro český odboj. Za to byl vyznameturnímu domu stojí nán revoluční medailí. V roce 1919 byl vyslán na
evangelická fara. Ná- rok jako kazatel do vlasti. První kázání přednesl
zev dostala po býva- v novoměstském kostele. Definitivně se manželé
lém synodním senioru Křenkovi vrátili do vlasti v roce 1932. Jako farář
Českobratrské církve pracoval ThDr. Křenek v Praze do roku 1939,
evangelické Josefu Křenkovi. Rodák z Kundra- kdy byl zvolen nejvyšším představitelem ČCE
tic absolvoval novoměstskou reálku v roce 1903. – synodním seniorem. V nelehké válečné době
Zvolil studium na evangelické teologické fakultě ztratil brzy pro svoje postoje a vlastenecké vystuve Vídni. Studia však ukončil až ve Spojených pování důvěru protektorátní vlády, zejména mistátech amerických. Zde žily české menšiny. Je nistra školství Emanuela Moravce. Proto v roce
tedy pochopitelné, že brzy po ordinaci k církevní 1944 odstoupil z funkce. V Praze mu hrozilo proslužbě nastoupil Josef Křenek jako farář českého následování a zatčení, odjel tedy s manželkou na

Vysočinu. Manželé Kejřovi, s kterými se Křenkovi poznali v USA, je až do konce války ukrývali
v evangelické rodině Procházkových v Novém
Městě. Těsně po osvobození se Křenek vrátil do
Prahy a znovu se ujal své funkce. Za své působení během války obdržel československou medaili
Za zásluhy I. stupně a stal se nositelem Československého válečného kříže. I po válce rád přijížděl
odpočívat i pracovat na Vysočinu. V nově postavené faře mu ThDr. Kejř rád uvolnil svou kancelář, ve které ThDr. Křenek nacházel klid k publikační práci. Zemřel náhle v Praze v roce 1949.
Pohřben je na novoměstském evangelickém
hřbitově. Přírodní hrob a nápadný náhrobek, velký balvan s nápisem a osobními daty, jsou dílem
akademického sochaře Vincence Makovského.
Jana Černá

Josef Vratislav Monse se narodil 15. června
1733 v Novém Městě na Moravě v domě čp. 8 na
náměstí; jeho otec zde zastával úřad městského
syndika. Mladý Monse studoval na jezuitském
gymnáziu v Telči a poté odešel do Prahy, kde
se zapsal na filozofii. Tam na něho silně zapůsobilo ovzduší pobělohorského balbínovského
vlastenectví. Od roku 1755 pobýval ve Vídni
a na tamní univerzitě vystudoval práva. Také
vídeňský pobyt zásadně formoval jeho názory,
Monse zde měl možnost vstřebávat myšlenky
osvícenství. Jako právník se vrátil zpět na Moravu. V roce 1764 nastoupil jako městský a posléze i biskupský advokát v Olomouci a s tímto
městem pak spojil většinu svého dalšího života.
Vedl jej tam záměr věnovat se kromě advokacie i vědecké dráze. Hned v roce 1768 Monse

ThDr. Josef Křenek

František Drobný a jeho ulice
Ač novoměstský rodák, jeho rodný dům
v našem městě nenajdeme. Dům čp. 203,
stávající na dnešní
Masarykově
ulici
v sousedství domu stavitele Sadílka (možná
už také brzy nestojící
kino), byl dávno zbořen. Zde se narodil 4. 11. 1884 jako syn učitele Josefa Drobného a Vincencie, rozené Kunstmüllerové. Jeho dva strýcové a jeden z bratrů se dali
na kněžskou dráhu. František Drobný šel v otcových stopách. V Brně, s nímž spojil většinu svého
života, se stal profesorem obchodní akademie.
Kromě toho byl politicky činným v řadách lidové
strany, v níž dosáhl funkce stranického místopředsedy na Moravě. Za lidovou stranu byl zvo-

len i do zemské samosprávy. V letech 1921–1940
působil jako zemský finanční referent. František
Drobný patřil též k brněnským funkcionářům
Orla. Do Nového Města se často vracel, třeba
jako řečník na veřejných akcích lidové strany.
V době okupace byl mezi činovníky Orla spolupracujícími s odbojem. Před Vánoci v roce 1941
byl zatčen a uvězněn v pověstných Kounicových
kolejích, odkud brzy putoval do koncentračního
tábora Mauthausen. Na jeho počest byly pojmenovány dvě ulice, jedna v Brně – Černých Polích
a druhá v Novém Městě na Moravě. V našem
městě se tak stalo 17. října 1945, kdy po padlých
odbojářích získaly svá jména i další ulice – Soškova a Hájkova. Po Františku Drobném však
byla pojmenována dnešní ulice Křičkova, na
jejímž začátku stával jeho rodný dům. Památce
bratrů Křičků byla ulice vedoucí k Maršovicím
přejmenována až v roce 1959. Od tohoto roku

je Drobného ulicí ta, kterou známe pod tímto
názvem i dnes. Dnešní Drobného ulice byla
v roce 1945 pojmenována Nové Domy, což byl
původní název Masarykovy ulice. Masarykova
ulice však byla v té době ulicí Gottwaldovou.
V roce 1959 končila Drobného ulice křižovatkou s ulicí Smetanovou. Část ulice Smetanovy
od této křižovatky k nádraží byla v roce 1959 pojmenována po zakládajícím členu KSČ v našem
městě Josefu Figurákovi. Tento stav trval jen do
roku 1962, kdy se Figurákovou stalo prodloužení ulice Výhledy ke křižovatce se Smetanovou.
Figurákova ulice přežila první vlnu přejmenovávání ulic na počátku 90. let minulého století,
aby její jméno posléze zaniklo nadobro. Místo
ní se sem prodloužil název Drobného ulice. Inu,
dávat jména ulic po osobnostech bývá ošidné,
a to tu byl uveden jen jeden případ z mnoha.
Vít Křesadlo
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Překvapí nás ? Určitě!

Mile, nebo budeme hledat nějaké to ostřejší slovo…
Řeč je o případném růstu cen za elektřinu v roce 2015. Většina dodavatelů ke konci
roku ohlásila pro následující rok zdražení, ačkoliv minulý rok tomu tak nebylo.
Cena elektřiny čtyři roky klesala. Dva poslední roky se silová elektřina několikrát
propadla na burze dokonce na tzv. historická minima.
Selský rozum tak nutně napovídá, že cena silové elektřiny nemůže padat dolů
neustále. Porovnáme-li zdražování elektřiny s ostatními produkty, tak například
některé potraviny letos zdražily již dvakrát.
Co nás tedy čeká v příštím roce? Jeden z tradičních dodavatelů, E.ON energie
a.s., již v srpnu letošního roku navýšil měsíční platbu u některých svých produktů.
Budou ho následovat další? Jak můžeme získat jistotu, že se před případným
zdražením ochráníme?
Doporučujeme vhodně zvolený produkt pevně zafixovat na dvouleté období
za stávajících výhodných cen. S výběrem toho nejlepšího produktu vám pomůže
společnost Terra Group Investment, a.s., která se již několik let specializuje na energetické poradenství. Vy tak můžete klidně spát a prožít opravdu klidné nadcházející vánoční a novoroční svátky, místo toho, abyste si je kazili nějakým tím peprným
slovem…
Více informací poskytne: Milan Bittner, energetický poradce, tel.: 730 583 391,
e-mail: milan.bittner@terragroup.cz, Vratislavovo nám. 7, Nové Město na Moravě
www.terragroup.cz
(pr)

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

5,50 Kè
NutriHorse pochoutka
pro konì 200g
rùzné pøíchutì

25 Kè

29 Kè
Brit Sausage - salám pro psy
rùzné pøíchutì
800 g
asa
m
95 %

www.zookramek.cz
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granule pro koèky
hovìzí 14 kg

Smarty konzerva pro psy
1240 g, rùzné druhy

29 Kè

ENA

ER C

SUP

sépiová kost pro ptáky 10 cm
baleno po 2 ks, cena za 1 ks

10 Kè

699 Kè

obleèky pro psy - VELKÝ VÝBÌR
z témìø 100 kusù
rùzné druhy a velikosti

sleva 10%

Brit premium M granule
pro dospìlé psy
støedních plemen 15 kg
valita
ská k
644 Kè

èe

Akce platí od 15.10.
Obchodní dùm Halina 1. patro, Vratislavovo nám. 126, Nové Mìsto
do 15.11. nebo do
na Moravì, tel. 608822562, email: pohodovyzookramek@seznam.cz
vyprodání zásob
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Přijďte se podívat na opravdu výjimečný
vůz, jakým je ŠKODA Fabia nové generace.
Svatý Martin letos přesedlal! Právě teď vám představujeme
zcela nový vůz ŠKODA Fabia, který je nepřehlédnutelný
ve všech směrech. Strhne vaši pozornost atraktivním
vzhledem v designovém jazyku značky ŠKODA VisionC,
ale tím to teprve začíná: 125 barevných kombinací,
bezkonkurenční prostor, až o 17 % úspornější motory,
nekompromisní bezpečnost a moderní technologie,
které z nové Fabie dělají smartphone na kolech.

SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o. je členem skupiny
podniků Schwartz Technical Plastic, předního evropského výrobce strojních
součástí z technických plastů. V rámci rozvoje naší společnosti hledáme
pro náš závod v Novém Městě na Moravě vhodné kandidáty na tuto pozici:

skoda-auto.cz

SOUSTRUŽNÍK CNC
Náplň práce:
•
upínání součástí a nástrojů, vyrábění součástek
•
čtení a upravování programu
•
samostatná kontrola
•
seřizování stroje
•
vykonávání jednoduchých oprav a údržby strojního zařízení
Váš profil:
•
ukončené SOU s technickým zaměřením (nejlépe obráběč kovů)
•
výborná orientace ve výkresové dokumentaci
•
práce vhodná pro absolventy i důchodce
•
forma úvazku – plný nebo částečný (možnost brigády)
Nabídka:
•
perspektivní práci u dynamicky se rozvíjející firmy
•
5 týdnů dovolené
•
příspěvek na životní pojištění a závodní stravování
V případě zájmu o tuto pozici se obraťte na následující kontakt:
SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o., Petrovická 312, 592 31 Nové Město n/M
Ing. Lenka Šperlingová, tel.: 566 503 530, e-mail: sperlingova@schwartz-plastic.cz

Do Kebabu
v Novém Městě
na Moravě přijmeme
pomocnou sílu - ženu.
Práce cca 30 h/týdně.
Požadujeme slušnost,
pracovitost, poctivost.
Info: 728 212 713.
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

HNED VÍTE,
ŽE PŘIJÍŽDÍ NĚKDO
ZCELA NOVÁ ŠKODA FABIA

Navštivte svého autorizovaného
prodejce ŠKODA a přesvědčíte se sami.
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

ZEDNÍK PROVÁDÍ ZEDNICKÉ PRÁCE
A ZATEPLENÍ FASÁD. Tel.: 731 229 928

Pro

Lenka
MADċěIýOVÁ

Váš realitní makléĜ pro tuto oblast

Znám to tady, protože zde celý život bydlím

lenka.madericova@re-max.cz

733 679 932
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

Kalendář akcí: listopad 2014

listopad
listopad
listopad
listopad
1.11. 14:00
1.11. 18:00
3.11. 9:00
3.11. 15:00
4.11. 17:00
4.11. 17:00
5.11. 9:00
5.11. 18:00
5.11. 19:00
6. - 7.11.
6.11. 9:00
6.11. 17:00
6.11. 18:00
6.11. 18:30
7. - 11.11.
7.11. 15:00
8.11. 9:00
8.11. 15:00
8.11. 16:00
8.11. 19:00
9.11. 14:00
9.11. 14:00
10.11. 9:00
10.11. 13:00
11.11. 16:00
13.11. 14:00
13.11. 19:00
14. - 16.11.
15.11. 8:00
16.11. 16:00
18.11. 20:00
19.11. 17:00
19.11. 19:00
20.11. 17:00
20.11. 18:30
21. - 23.11.
21.11. 10:00
21.11. 19:00
23.11. 9:00
24.11. 9:00
24.11. 15:00
27.11. 18:00
27.11. 19:00
28. - 30.11.
29.11. 9:00
29.11. 16:30
30.11. 14:00

výstava
výstava
výstava
výstava
ostaní
film
pro děti
koncert
vzdělání
vzdělání
ostatní
sport
tanec
ostatní
pro děti
vzdělání
koncert
vzdělání
gastro
vernisáž
trh
vzdělání
vzdělání
koncert
sport
vzdělání
pro děti
sport
pro děti
vzdělání
koncert
gastro
trh
film
film
vernisáž
tanec
koncert
vzdělání
gastro
ostatní
divadlo
trh
pro děti
ostatní
koncert
film
gastro
pro děti
ostatní
trh

Miroslav Myška - Fotografie; sklo Jaroslava Svobody
Leonard Rotter - akvarely, sochy; Jan Buchta - sochy
Krysáci
"Tužkou, štětcem, myší,..."; Dráčci ; AV média
Setkání novoměstských padesátníků
Filmový festival zimních sportů
Mateřské centrum Lístek: Dýňové vaření
Hudební odpoledne
Beseda s bylinkářkou aneb Boží apatyka
Fotokurz: Jak ovládat vyspělejší fotoaparát a zrcadlovku
Móda Prostějov
Bodystyling - cvičení pro ženy
(každou středu)
Tančírna /tango, rumba/
Sbírka použitého ošacení
(10 - 18 hodin)
Trdlohrátky
(každý čtvrtek)
Fotokurz: Zpracování fotografií na počítači
Rok české hudby
Cestopisné promítání Kyrgyzstán ze vzduchu
Týden svatomartinských specialit
Vůně medu - zahájení včelařské výstavy
Bleší trh
Komentovaná prohlídka města
Beseda s Janem Svatošem a Romi Strakovou
Večer plný muzikálů
SFK Vrchovina - FK Blansko (muži A)
Fotokurz: téma Makrofotografie
Mateřské centrum Lístek: Keramická dílnička
Školní liga - šplh na tyči, dřepy
Svatý Martin - vítání zimy v Horáckém muzeu
Jak se bránit proti "šmejdům"
Věra Špinarová
Husí hody
Farmářský trh
Zvonilka a piráti
Fair Play
Hlavně hravě - výstava studentských prací
Spontánní tanec
Koncert sólistů ZUŠ Jana Štursy
Za přírodou do kavárny
Zvěřinové hody
Na jedné lodi - na vlně svobody
Hrdý Budžes
Andělský jarmark
Mateřské centrum Lístek: Otevřená herna
Kavárnička a promítání videa Lužické hory
Rok české hudby
Jeden svět
Rybí hody
Den pro dětskou knihu
Rozsvícení adventu
Adventní dobročinný jarmark

Horácká galerie
Horácká galerie
Horácké muzeum
městská knihovna
kulturní dům
kulturní dům
Dům dětí a mládeže
jídelna DPS
Horácká galerie
kulturní dům
kulturní dům
tělocvična gymnázia
kulturní dům
boční vchod kina
Dům dětí a mládeže
kulturní dům
Horácká galerie
Caffé Stone
Penzion Vrchovina
Horácké muzeum
kulturní dům
u Horáckého muzea
Horácká galerie
kulturní dům
fotbalový stadion
kulturní dům
Dům dětí a mládeže
tělocvična 1. ZŠ
Horácké muzeum
kulturní dům
kulturní dům
chata Studnice
Vratislavovo náměstí
kulturní dům
kulturní dům
Horácká galerie
kulturní dům
aula gymnázia
Caffé Stone
Penzion Vrchovina
kulturní dům
kulturní dům
kulturní dům
Dům dětí a mládeže
jídelna DPS
Horácká galerie
kulturní dům
Tur. chata Studnice
městská knihovna
Vratislavovo náměstí
evangelický kostel
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