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Michal Šmarda obhájil post starosty. 
Místostarostou Stanislav Marek

strana 4
Provoz MAD 
o vánočních svátcích

V  pondělí 10. listopadu se v sále  KD kona-
lo ustavující zasedání Zastupitelstva města 
NMnM. Jeho výsledkem je znovuzvolení Mi-
chala Šmardy starostou Nového Města. Šmar-
da neměl ve volbě protikandidáta a post staros-
ty obhájil. V komunálních volbách získal 2 152, 
tedy více než polovinu hlasů všech voličů. 

„Čeká nás dost práce. Příslibem může být fakt, 
že do nového období vstupujeme bez hádek 
a sporů. Zastupitelé ukázali, že chtějí společně 
pomáhat našemu městu,“ poznamenal Michal 
Šmarda. Místostarostou bude již potřetí Sta-
nislav Marek. Práce druhého místostarosty 
bude nově rozdělena mezi dva členy Rady měs-
ta NMnM. Jaroslav Lempera se bude starat 
o územní rozvoj a plánování a Pavel Štorek 
bude mít na starost lesy a zeleň. Dalšími zvo-
lenými členy Rady města jsou Jiří Maděra, He-
lena Šustrová a Zdeněk Kadlec. Na všech jmé-
nech se shodli zastupitelé města. Stejně jako 
v  případě starosty a místostarosty byla volba 

radních jednoznačná. Zastupitelstvo se v No-
vém Městě bude scházet s výjimkou čtyř postů 
v původní sestavě. Mezi nové tváře zastupitelů 
patří Martin Junek, Michal Pavel Vojta, Ro-
man Wolker a Mgr. Pavel Peňáz. Zastupitelé se 
také shodli na Věře Buchtové jako předsedkyni 
kontrolního výboru a Iloně Komínkové, která 
bude zastávat post předsedkyně finančního vý-
boru. Obě dámy mají možnost účastnit se z ti-
tulu své funkce zasedání Rady města a mají zde 
poradní hlas. „Naším cílem bylo zapojit do roz-
hodování zástupce všech názorových proudů 
v zastupitelstvu, aby mohl každý přispět k roz-
voji města a jeho lepší budoucnosti,“ dodal na 
vysvětlenou Šmarda. V rámci zasedání ustavu-
jícího zastupitelstva byly také stanoveny počty 
členů osadních výborů, s výjimkou Jiříkovic (5) 
a Studnic (3) budou mít všechny místní části 
výbor o sedmi členech. Více o zastupitelstvu 
včetně názorů radních se dočtete na straně 2 a 3. 

-mah-,-svj-
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Studenti gymnázia 
si připomněli Den 
vlčích máků

Zkusme být 
společně šťastní 

„Po roce Vánoce přicházejí...“
Společně jsme rozsvítili vánoční strom na Vrati-
slavově náměstí, děti z MŠ mu zazpívaly vánoční 
písničky, aby nám všem dělal radost ještě dlouhá 
léta. Žáci ze ZŠ o kousek dál nazdobili stromky 
a v parku se velké pozornosti těší slámový bet-
lém z rukou 
Jany Rusňákové. 
Vločky na pou-
ličních lampách 
i další ozdobené 
stromky v  uli-
cích, to vše jsou 
maličkosti, které 
zdobí naše měs-
to a oznamují 
nám nadcházejí-
cí svátky. Tradič-
ně se v Novém 
Městě konají 
akce, které tuto 
atmosféru umocňují a nabádají nás k setkání 
a rozjímání. Tou nejbližší je Adventní koncert 
žáků ZUŠ, který proběhne ve čtvrtek 4. prosin-
ce v evangelickém kostele. Malé napětí v podobě 
Mikuláše, čertů a andělů čeká děti o den později v 
Horácké galerii a Horáckém muzeu. Předvánoč-
ně laděný bude i koncert komorního souboru Mu-
sica Bohemica, který se koná v sobotu 6. prosince 
v evangelickém kostele. Ve druhém adventním 

týdnu otevře Horácká galerie výstavu fotografií 
nedávno zesnulého Daniela Reynka. V pátek 12. 
prosince vás na Vratislavově náměstí čeká tra-
diční vánoční trh i muzejní jarmark s ukázkami 
řemesel a modrotiskovou dílnou. Pouze za dob-

rovolné vstupné 
pak můžete v KD 
strávit společný 
večer s decho-
vým souborem 
ZUŠáci. V so-
botu vás rády na 
své víkendové 
výstavě v  DPS 
přivítají zástup-
kyně Patchwork 
clubu a v novo-
městské galerii 
se bude „vítat“ 
betlémské světlo 

čtením o sv. Lucii, výrobou lampionů a smal-
tovaných svícnů. Nadace Světluška podpoří 
nevidomé výtěžkem z koncertu Nadi Urbán-
kové&Bokomary, který je naplánován na třetí 
adventní neděli. V úterý 16. prosince se pěvec-
kým vystoupením s nádechem Vánoc rozlou-
číme v galerii s Rokem české hudby a jen o dva 
dny později pobesedujeme v muzeu o vánoč-
ních zvycích na Horácku. pokračování na str. 4

Rozsvícení světel a vánočního stromu nám 
dává vědět, že se blíží čas Vánoc. Začíná ad-
vent, čas, kdy ustupují běžné strasti do pozadí 
a připravujeme se na nejkrásnější a nejdůleži-
tější svátky. Letošní rok je zvláštní, připomíná-
me si výročí návratu svobody a zároveň nás děsí 
hrůzy, které táhnou světem, stejně jako hrubost 
a nenávist kolem nás. Každý člověk v sobě nese 
tíhu špatnosti světa i svých vlastních strastí 
a utrpení. Za okny každého domu nebo bytu 
probíhá velký lidský příběh plný tragédií, kome-
dií a dramat. Moc dobře vím, že se vším se nedá 
pomoci, že ne vše jde vyřešit. Vím, že neexistují 
univerzální léky na trápení, ani recepty na štěs-
tí. Ale úkolem člověka je, aby byl prospěšný své-
mu okolí nebo se o to alespoň pokoušel.  Advent 
znamená příchod, naději a očekávání. Zkusme 
společně hledat cesty, jak pomoci každému, kdo 
naději ztrácí. A zkusme být společně šťastní. Ži-
jeme v krásném městě, a přes všechna protiven-
ství i v krásné době.    Michal Šmarda, starosta
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NOVOMĚSTSKO
Koaliční smlouva

Investiční mapa
města

Pět ze sedmi stran nového zastupitelstva, ví-
tězná ČSSD, hnutí SNK pro obce, ANO 2011, 
KDU-ČSL a TOP 09, uzavřelo koaliční smlou-
vu. Strany se shodly na pokračování napláno-
vaných investičních a sportovních akcí, pod-
poře rodin s dětmi či vyrovnaném rozpočtu, 
kterého by mělo být dosaženo i přes investici 
100 milionů korun na výstavbu bazénu. Dvě 
strany s nejnižším počtem získaných hlasů 
v zastupitelstvu, ODS a KSČM, získaly posty 
předsedů finančního a kontrolního výboru.  -svj-

Radnice bude pokračovat v trendu otevřeného 
úřadu. Ke klikacímu rozpočtu, zveřejňování 
faktur, smluv a aplikaci Lepší místo přibude tzv. 
investiční mapa města. Díky ní se dozvíte, do 
které části a ulice se investovalo více, do které 
méně, o jaké investice se jednalo. „Většinou jsou 
vidět jen nové chodníky či silnice, ale udělala se 
i řada investicí, které lidé snadno přehlédnou, 
např. kanalizace,“ řekl místostarosta Stanislav 
Marek. Investiční mapu města byste měli najít 
od 1. ledna 2015 na webu www.nmnm.cz. -svj-

Zastupitelé živě
Přenosy ze zasedání zastupitelstva města budou 
přenášeny on-line a nahrávány. „Zároveň se lidé 
budou moci podívat na záznamy z jednání Rady 
města a k dispozici budou i jmenovité výsledky 
hlasování,“ upřesnil starosta Michal Šmarda. 
Premiérou bylo ustavující zasedání zastupitelstva, 
které bylo nahráváno 10. listopadu 2014. -svj-

NOVOMĚSTSKO
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Zeptali jsme se nových radních

Mgr. Helena Šustrová, KDU-ČSL
1. Pokračovat tam, kde jsem skončila. K této funkci přistupuji s pocitem společenské zodpovědnosti. Chci navázat na minulé 
období a přispět k tomu, aby se občanům NMnM a místních částí žilo ještě o něco lépe.
2. Zodpovědně hospodařit, najít nová pracovní místa, vymyslet, jak smysluplně využít budovu kina, vytvořit bezpečné přechody a 
komunikace (propojení Petrovic, resp. Svárova s NMnM pro pěší a cyklisty), získat dotace (na halu, víceúčelové hřiště, rozšíření 
DPS, rekonstrukci Horácké galerie), podporovat rodiny s dětmi, zajistit kvalitní péči nemocným a seniorům. 

Osm komisí
Členy celkem 8 komisí bude na své schůzi jme-
novat Rada města NMnM. Komise slouží jako 
poradní orgány, zároveň plní úkoly, které jim 
radní ukládají. Nově mohou občané města 
zasílat své návrhy na členy komisí. Návrhy je 
možné adresovat na e-mailovou adresu: sta-
rosta@nmnm.cz do 10. 12. 2014. Navrhovat 
lze členy Komise společenské a kulturní, Ko-
mise pro mládež, sport a volný čas, Komise pro 
rozvoj města, Komise bytové, Komise doprav-
ní, Komise pro rodinu a prevenci kriminality, 
Komise pro vnější vztahy a tisk a Komise pro 
komunitní plánování sociálních služeb. -mah-

Tiskovky nově
Tiskové konference v Novém Městě jsou nyní 
rozšířeny o prezentaci zástupců neziskových 
organizací. „Chtěli bychom, aby došlo k většímu 
propojení mezi samosprávou města a novoměst-
skou občanskou společností. Je důležité podí-
vat se na dění ve městě nejen z pohledu sportu 
a kultury, ale i pohledem těch, kteří se věnují so-
ciální oblasti, volnočasovým aktivitám či ochraně 
přírody,“ uvedl starosta Michal Šmarda.  -svj-

Priority následujících čtyř let? 
Vyrovnané hospodaření i sport
Měsíc po volbách má Nové Město jasnou vizi. 

„Budeme pokračovat v projektech, které jsme 
zahájili v předchozím volebním období. Na 
tom jsme se shodli i v koaliční smlouvě,“ řekl 
starosta Michal Šmarda. Město bude podpo-
rovat vznik Centra olympijské přípravy. Kromě 
sportovišť by v rámci centra měl vzniknout také 
internát pro mladé sportovce či zásobník sněhu. 

„Přispěje to dalšímu využití Vysočina Areny co 
největším počtem mladých lidí,“ doplnil zastu-
pitel a místopředseda TJ Petr Hubáček. Další 
prioritou v oblasti sportu je podpora MS hor-
ských kol v roce 2016. Nové Město přispěje část-
kou 2 miliony korun. Akci je přikládána stejná 
důležitost jako například MS v biatlonu. Pokud 
se podaří získat dotace, měli by se novoměstští 
sportovci dočkat i dlouho slibované sportovní 
haly. A ve hře jsou i plány na tréninková hřiště 
a další rozvoj cyklodestinace v  Novém Městě. 

„Toto zázemí spolu s bazénem, který teď vzniká, 
vytvoří skvělé podmínky pro mladé sportovce,“ 
pochvaloval si Petr Hubáček. Zmiňovaná stav-

ba bazénu a s tím spojená 100milionová inves-
tice by podle starosty Michala Šmardy neměla 
zatížit budoucí rozpočet. „I když se dočasně 
nevyhneme mírnému deficitu, je naší prioritou, 
a je to uvedeno i v koaliční smlouvě, hospodařit 
odpovědně. Za čtyři roky chceme město předat 
s  vyrovnaným, případně mírně přebytkovým 
rozpočtem.“ V letech 2014 až 2018 by mělo ve 
spolupráci s Krajem Vysočina dojít také k opra-
vě zadního traktu novoměstského zámku. V bý-
valé konírně by měl vzniknout prostor pro po-
řádání společenských akcí, sociální zázemí pro 
návštěvníky i účinkující. Zrekonstruováno by 
mělo být i druhé nádvoří zámku, které je zatím 
pro veřejnost uzavřeno. Mezi důležité úkoly no-
vého zastupitelstva města patří také vytvoření 
nových prostor pro ZUŠ Jana Štrursy, která se 
dlouhodobě potýká s nedostatkem místa. Koa-
liční smlouva pamatovala i na místní části. Bude 
pokračovat rozklíčování rozpočtu a počítá se 
s vybudováním kanalizace v další z místních částí. 

-svj-

Ustavující zastupitelstvo 10. 11. 2014

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit 
se Ústavou a zákony České republiky,“ tento 
oficiální slib složilo v pondělí 10. listopadu 22 
přítomných novoměstských zastupitelů, 23. za-
stupitelka byla ze zdravotních důvodů omluvena. 
Zastupitelé 21 hlasy potvrdili ve funkci starosty 
Michala Šmardu (ČSSD). Ustavující zasedání 

zastupitelstva bylo přístupné veřejnosti. Navští-
vilo ho přibližně padesát občanů. Ti měli možnost 
se zastupitelů na cokoliv zeptat, případně vznést 
připomínku. Vystoupila pouze jedna občanka, 
která starostovi a zastupitelům poděkovala za 
práci v minulém volebním období. Na závěr jed-
nání staronový starosta pozval přítomné na skle-
ničku sektu a promítání filmu Nepostradatelní.

-svj-

Uzavření úřadu
Městský úřad informuje fyzické a právnické osoby, že ve středu 

dne 31. 12. 2014 bude Městský úřad Nové Město z provozních důvodů uzavřen. 

Klienti si budou moci vyřídit úřední záležitosti ve všech ostatních pracovních 
dnech daného týdne. Děkujeme za pochopení.

1. Čeho chcete v pozici radního dosáhnout?                                           2. Co je v současnosti pro město důležité?

Mgr. Jiří Maděra, ČSSD
1. Zahájit stavbu sportovní haly.
2. Udržet reálný rozpočet města, hledat zdroje spolufinancování.

Michal Šmarda, ČSSD
1. Nejtěžší bude zvládnout stavbu a zahájení provozu Městských lázní. Je to největší stavba ve městě a nesmíme zde udělat chybu. 
Velmi důležité bude najít fungující a užitečný způsob, jak pokračovat v provozu městské dopravy. Chci také pomoci ZUŠ, dále zlepšit 
bezpečnost na přechodech, připravit stavbu sportovní haly a spolupracovat na rekonstrukci nádvoří Horácké galerie. Těším se na 
organizaci MS v horských kolech 2016. Pěkná práce bude na propojení II. ZŠ s jídelnou nebo zajištění kultury pro všechny generace. 
2. Nejdůležitější je, abychom si zachovali vůli společně měnit město k lepšímu. Měli bychom mít jistotu, že přijímáme rozhodnutí, 
které se nebude v budoucnosti radikálně měnit. To je pak ohromná výhoda, které lze využít ve prospěch města. Zlepšit je potřeba 
komunikaci s veřejností a organizacemi.

Bc. Jaroslav Lempera, ČSSD
1. Chci pomoci s přijetím kvalitního územního plánu, který umožní rozumný rozvoj města ve všech oblastech. Od bydlení, přes 
rozvoj podnikání, až po možnosti sportu a relaxace. Byl bych také rád, kdybych mohl přispět k tomu, aby nová výstavba respekto-
vala základní pravidla urbanizmu a architektury. Samozřejmě chci dohlédnout i na to, abychom pod tlakem na úspory neustoupili 
od toho, čeho jsme za poslední čtyři roky dosáhli - dostatek míst v mateřských školkách, zlepšování úrovně základních škol a lepší 
péče o seniory.
2. Musíme zvládnout výstavbu Městských lázní a dalších projektů, které pokračují z minulého volebního období. Zároveň by-
chom měli zajistit dotaci na výstavbu sportovní haly a také ji postavit. Velké projekty a investice by nás však neměly odvést od 

práce na zlepšování infrastruktury a služeb, které ovlivňují každodenní život lidí. To se týká údržby komunikací, školství, sociálních služeb a mnohých 
dalších problémů všedního dne.

Stanislav Marek, Sdružení nezávislých kandidátů pro obce
1. Myslím si, že jednotlivec nemá mnoho šancí na to, aby dokázal prosadit záměry bez podpory ostatních. Vzhledem k tomu, že 
programy volebních stran a sdružení byly podobné, je na nás, abychom se snažili v maximální míře plnit to, co jsme lidem slíbili.
2. Občané si v minulém období řekli o výstavbu Městských lázní. Z tohoto důvodu je prioritou č. 1 zdárné dokončení této inves-
tice. S tím souvisí i jejich vlastní provoz. Je důležité, aby se naplnilo, co si občané od výstavby Městských lázní slibují. Současně 
je také důležité, aby provoz tohoto zařízení byl co nejméně ztrátový. Nemělo by to být na úkor vysokého vstupného. Pokud by se 
toto podařilo, zůstávalo by více finančních prostředků na další důležité oblasti života občanů města.

Ing. Pavel Štorek, TOP 09
1. Vím, že mi to nepřináší moc popularity, ale chci se zaměřit hlavně na úspory a hlídání provozních výdajů úřadu. Nejde však 
jen o úřad samotný, ale i efektivnost práce našich příspěvkových organizací a obchodních společností. Chci dotáhnout i opravy 
konkrétních ulic, například Luční. Kromě úspor však musíme mobilizovat některé příjmy a nebát se odvážných rozhodnutí. 
Dnes sice hospodaříme jakžtakž dobře, ale stojí to hodně úsilí a velmi rychle se může stát, že sklouzneme zpět k deficitům a 
nezodpovědnému plýtvání.
2. Město potřebuje rozumně investovat, hlídat si výdaje, opatrně zvyšovat příjmy a dobře hospodařit. Neměli bychom podléhat 
populistickým lákadlům, které nás nutí utrácet miliony korun za zbytečně velkolepé akce. Zároveň bychom měli ušetřené peníze 

použít ve prospěch rozvoje podnikání a sociální péče o důchodce a lidi, kteří to potřebují. Město by si mělo také udržet pověst toho, kdo otevřeně 
hospodaří, férově soutěží a nic neskrývá. Máme všechny předpoklady k tomu, abychom to mohli dokázat.

Uzávěrka lednového Novoměstska
Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a pláno-
vanému volnu bude uzávěrka lednového čísla již 
12. prosince. Do schránek se vám první číslo roku 

2015 dostane nejpozději ve středu 31. 12. 2014. 
Redakce Novoměstska vám přeje příjemné proži-
tí vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.  

MUDr. Zdeněk Kadlec, ANO 2011
1. Byl bych velice rád, abychom se v radě dohodli na prioritách, které bychom chtěli realizovat. Je nutné udělat maximum pro zís-
kání finančních prostředků na výstavbu sportovní haly. Cyklostezka mezi Žďárem a areálem u Hotelu SKI je nejen zajímavou vizí, 
ale reálnou potřebou pro sportovní vyžití občanů obou měst. Dokončení revitalizace Tři křížů je pro mě též zásadní. Malometrážní 
byty, především pro seniory, považuji za nezbytnost. Těchto cílů lze dosáhnout také pomocí evropských fondů či dotací z MF.
2. Zodpovědnost všech, kteří hospodaří s financemi města, vytvoření nových pracovních míst, rozvoj, a ne stagnace naší nemoc-
nice.
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Změna svozu komunálního odpadu o Vánocích
TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě ozna-
mují, že svoz komunálního odpadu v době 
vánočních svátků bude proveden následovně:

V  sobotu 20.12.2014 bude proveden ná-
hradní svoz za pondělí  22. 12. 2014
Německého, Němcova, Jamborova, Podlouc-
kého, Blažíčkova, Dukelská, U Jatek, Veslař-
ská, Bělisko, Na Výsluní, Lesní, Polní, Policie 
Praha, Zahradní, Včela, Sportovní, L. Čecha, 
Makovského, Šimkova, Štursova, Tyršova – od 
ul.Žďárské po křižovatku L.Čecha, Radnická

Další část pondělního svozu bude provede-
na beze změny v pondělí 22. 12.2014
katolický a evangelický hřbitov, BILLA, Ne-
mocnice Nové Město, Rokytno, Studnice, 
penzion U Martina, Maršovice, Nad Měs-
tem, Maršovská rychta, Maršovská, Bez-
ručova, Wolkerova, Čapkova, Mrštíkova, 
Kárníkova, Vančurova   

V pondělí  22. 12. 2014 bude proveden ná-
hradní svoz za úterý  23. 12. 2014
obec Tři Studně,  rekreační střediska Ho-
tel U Loubů, Penzion Horácko, Hotel Hor-

ník, Penzion  Sykovec, Pegas, Yukon, chaty 
MěÚ, RS Na Mýtince, Hotel Pavla Vysočina, 
Dům UM Praha, obec Vlachovice, ul. Vla-
chovická, Hotel SKI, Nádražní, Luční, Háj-
kova, Nezvalova, uhelné sklady, Wotan 
Forest – Maršovská, Olešná, Jiříkovice, 
Slavkovice, Petrovice, ul. Petrovická, Pohle-
dec, Komfi, Chlazení Daněk, Plazmatech

V úterý  23.12. 2014 bude proveden náhradní 
svoz za středu 24.12. 2014  
Školní,  Žďárská, Palackého, Nečasova, 
Purkyňova, Mendlova, Pavlovova, Drob-
ného, Mírová, Horní, Výhledy, Smetanova, 
Tyršova, TJ, Křenkova, Monseova, Budo-
vatelů,  BILLA, Radešínská Svratka, Hlin-
né, Hodiškov, Radešín, Račice, Hornická 

V  sobotu 27.12.2014 bude proveden ná-
hradní svoz za čtvrtek 25.12. 2014
Masarykova, Komenského nám., Vrati-
slavovo nám., směr Nová Ves, Jánská, Br-
něnská, autobusové nádraží, Soškova, 
Křičkova, Malá, R.T. Kování, Penzion Vr-
chovina, Nemocnice Nové Město, Sněžné, 
Krásné, Daňkovice, Selský Dvůr, Řízení 

let. systému, Líšná, Líšenský Dvůr, Kovo 
Líšná, Vříšť, Vysoké učení tech. – Vříšť  

V neděli 28.12.2014 bude proveden náhrad-
ní svoz za pátek 26.12. 2014
Nová Ves, Křídla, Zubří, BVV Zubří, Tábor 
Žďas Zubří, Bezděkov, NAPRO Hora, Vysočan-
ka, Školní – I. ZŠ, BILLA, katolický a evange-
lický hřbitov, Drobného 301   

pondělí  29.12. 2014 – svoz beze změny
úterý 30.12.2014  – svoz beze změny 
středa 31.12.2014 – svoz beze změny 
čtvrtek 1.1.2015 – náhradní svoz bude prove-
den ve středu 31.12.2014
pátek 2.1.2015 – proběhne svoz beze změny

Podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 čl.7 
odstavec 3 je vlastník svozové nádoby  po-
vinen zajistit přistavení sběrných nádob ve 
večerních hodinách předchozího dne nebo 
v  ranních hodinách svozového dne (nejpoz-
ději do 5 hod.) a úklid nejpozději ve večer-
ních hodinách svozového dne. Pokud nebude 
sběrná nádoba ke svozu přistavena v  daném 
termínu, bude vyvezena až při dalším řád-
ném svozu.                              TS služby s.r.o.

Turistika má zelenou 
Novoměstská radnice chce pokračovat v podpoře 
turistických aktivit. Nadále by se tak měla budo-
vat turistická infrastruktura v okolí našeho města. 
Její postupné zlepšování má ohlas nejen u míst-
ních obyvatel, ale také u návštěvníků. „Rádi by-
chom pokračovali v budování turistických stezek, 
cyklostezek a cyklotras. Na ty současné chceme 
novými cestami šikovně navázat. Například je 
nutné vybudovat trasu Medlovským údolím až 
na Kadov,“ přiblížil novoměstský starosta Michal 
Šmarda. Stále častěji se také hovoří o cyklostezce 
do Žďáru nad Sázavou. Než však k tomu dojde, je 
třeba připravit projekt celé akce. Prozatím se tak 

bude stavět v okolí Nového Města. Na řadu přijde 
i samotné město, kde je potřeba vybudovat bez-
pečné cesty. „Jedna z bezpečných městských ste-
zek by měla vést na Petrovice. Chceme budovat 
stezky tak, aby cyklisté svoji jízdou neohrožovali 
chodce,“ představil plány starosta. To se povedlo 
při stavbě chodníku v nové čtvrti Nad Městem, 
který slouží jak chodcům, tak cyklistům. Stejné 
parametry splňuje také nový chodník u Maršovic.  
Další bezpečné chodníky byly již v září dokonče-
ny u železničního přejezdu a starého sídliště. Bez-
pečnost v těchto místech se zvýší také díky novým 
nasvětleným přechodům.                                    -mah-

Učebna v přírodě se pomalu zaplavuje vodou
Dvě nové tůně 
u Koupaliště pro 
r o z m n o ž o v á n í 
obojživelníků, vá-
žek a vodních brou-
ků. Tak vypadá 
v těchto dnech pro-

jekt Přírodní učebna pod Koupalištěm. Jeho 
autory jsou Sdružení Krajina, I. ZŠ a Správa 
CHKO. „Půjde o soustavu tůní, která poslouží 
také jako zázemí pro praktické environmen-
tální aktivity školy. Žáci Ekotýmu se budou 
podílet na sledování živočichů a péči o tuto 
lokalitu,“ upřesnil Tomáš Blažek ze Sdružení 

Krajina. V nejbližší době budou na dno tůní, 
které jsou nyní postupně zaplavovány, umís-
těny kmeny stromů, které vodním živočichům 
poslouží jako úkryt. V okolí tůní přibudou 
i zimoviště pro obojživelníky. „Je to vlastně 
neuspořádaná hromada různého přírodního 
materiálu, ve které žáby a čolci přečkají zimní 
nepohodu,“ dodává Blažek. Na jaro plánuje 
Sdružení Krajina spolu se žáky I. ZŠ dočiště-
ní lokality a umístění informačních tabulí, na 
kterých by se návštěvníci dozvěděli základní 
informace o této přírodní učebně a zajíma-
vostech lokality. A protože se tůně nacháze-
jí v bezprostřední blízkosti stezky pro pěší 

s názvem U koupaliště, zpestří vycházku i tu-
ristům, kteří tuto stezku využívají. Realizaci 
projektu podpořila Nadace Partnerství z pro-
gramu  Nestlé pro vodu v krajině 2014.  -svj-

Evangelický kostel je přístupný pro vozíčkáře
Novoměstský evangelický kostel byl postaven 
podle návrhu architekta Glasera v r. 1898. V té 
době se architekti nezabývali tím, jak se do bu-
dovy dostanou vozíčkáři. Není třeba vysvětlovat, 
že dnes se bezbariérovým přístupům věnuje ne-
srovnatelně větší pozornost. Od října je náš kos-
tel přístupný pro každého, kdo se hůře pohybuje. 
K postrannímu vchodu v zadním traktu kostela 
byla přistavena jednoduchá nájezdová rampa. 
K ní se lze dostat jak z  Komenského náměstí, 
tak z Tyršovy ulice. Vozíčkáři nebo maminky 

s kočárky mohou v kostele využít také prostor 
vytvořený úpravou lavic pod  kruchtou. Toto 
místo je dobře přístupné a je odsud hezky vidět i 
slyšet. Až dosud mohl pro některé vstup do kos-
tela představovat složitý problém. Jsme rádi, že 
nyní je tento problém vyřešen. Program bohoslu-
žeb i kulturních akcí pořádaných naším sborem 
sledujte ve  vývěsce u kostela nebo na internetu 
(http://nove-mesto-na-morave.evangnet.cz). 
Za finanční podporu děkujeme Kontu Bariéry. 

Vojtěch Hrouda, druhý farář sboru

Více zpráv se dočtete na: noviny.nmnm.cz

Počasí přeje
stavbě lázní
Na začátku bylo drobné zpoždění. Nyní však 
stavba Městských lázní nabírá na obrátkách. 
Nic se tak nemusí v  původních plánech škrtat, 
stavbaři jedou. Navíc se zdá, že mohou díky 
příznivému počasí, které v  současnosti panuje, 
leccos nahnat. V současné době pokračují práce 
na železobetonovém skeletu budovy. Zároveň 
je připravováno zabetonování druhého stropu 
vstupní budovy. V  bazénové části se rýsuje mís-
to pro technické zázemí objektu a nádrží. Tech-
nické srdce bude uloženo pod dnem bazénů. Jak 
stavba postupuje, mohou sledovat občané města 
na webových stránkách radnice. V  pravé části 
stránek stačí kliknout na odkaz „Stavba Měst-
ských lázní“, kde se zájemcům zobrazí obrázky 
zaznamenané web kamerou v místě stavby.  -mah-

Provoz MAD o vánočních svátcích
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. do 31. 
12. 2014, dochází z důvodu zimních prázdnin 
a firemních dovolených k úpravě jízdního řádu 
MAD. V tomto období nebude jezdit linka č. 4 
do Petrovic (v 6:25 ze zastávky Centrum), spoje 
vozící děti do škol (linka č. 1 z dopravního ter-
minálu v 7:30, 13:05, linka č. 2 v 7:10 a ve 13:30 

a linka č. 3 v 7:00, 13:50). Nepojede také spoj k 
Medinu (linka č. 1 z Dopravního terminálu ve 
4:58, 5:26 a 6:18 ze zastávky Nemocnice). Platný 
jízdní řád vám na požádání vydáme v Informač-
ním centru na Vratislavově náměstí nebo ho na-
jdete na webových stránkách noviny.nmnm.cz. 

-red-

Univerzita 
třetího věku
Univerzitu třetího věku by mohli v příštím 
roce v Novém Městě navštěvovat všichni zá-
jemci z řad seniorů. „Realizovali bychom ji 
v rámci projektu Doma je doma. Podle průzku-
mu by o studium byl velký zájem,“ potvrdila 
ředitelka NSS Ing. Hana Janů. Součástí pro-
jektu bude i řada zajímavých přednášek. -svj-

„Po roce Vánoce 
přicházejí...“
 Vánoční maraton vyvrcholí na Štědrý den, 
kdy se v  evangelickém kostele od 15.30 hod. 
odehraje dětské vánoční představení. Letos 
nese vtipný podtext „Aby nás nezahanbili 
osel, vůl i kráva“. Po jeho skončení se můžete 
vydat ke katolickému kostelu, kde dojde k tra-
dičnímu troubení koled z ochozu. Poslední 
koncert s  vánoční tématikou a také posled-
ní koncert v  letošním roce se uskuteční 28. 
prosince v  kostele. Varhanní skladby zahrají 
Ester a Ladislav Moravetzovi.    -kuku-, -mah-

pokračování ze strany 1

Vánoční prodej 
kaprů 
Moravský rybářský svaz Nové Město na Mo-
ravě nabízí občanům k prodeji výběrové kapry 
z vlastního chovu v novoměstských rybnících. 

Prodej na sádkách se uskuteční ve dnech:
• 20., 21. a 22. 12. od 8 do 16 hodin
• 23. 12. od 8 do 12 hodin.

Prodej na Vratislavově náměstí:
• 20. a 21. 12. od 8 do 12 hodin
• 22. 12. od 8 do 16 hodin.  

17. listopad v Novém Městě

Přátelské setkání těch, kteří pamatují, i těch, 
kterým nejsou události 17. listopadu lhostejné, 
se uskutečnilo v pondělí 17. 11. na Vratislavově 
náměstí. Zhruba třicet lidí se symbolicky sešlo 
opět u kašny se sochou Vratislava z Pernštej-
na. Právě tam se před pětadvaceti lety konala 
během sametové revoluce řada setkání. „Tehdy 
nás tady bylo asi 11, řada dalších se ale koukala 
z bezpečné vzdálenosti, nikdo netušil, jaký bude 
další vývoj,“ vzpomenul Jan Keller, muž, který 
tehdejší dění v Novém Městě rozhýbal a spolu 

s Milošem Nejedlým poprvé vystoupil před lidmi 
s informacemi o dění v Praze a ostatních městech. 
Mezi dalšími řečníky byla také Mgr. Jana Černá, 
která připomenula pomoc profesora Kotena, kte-
rý zprostředkoval dialog mezi tehdejším vedením 
novoměstského gymnázia a studenty. Zároveň 
poděkovala současnému starostovi Michalu 
Šmardovi za to, že mu nejsou výročí lhostejná 
a má zájem se s lidmi potkávat. Během setkání 
zazněly písně Jaroslava Hutky a Marty Kubišové. 

-svj-

Splatnost poplatku za odpad končí
V prosinci končí splatnost poplatku za komunální 
odpad na rok 2014. Pokud jste ho ještě  neuhradi-
li, máte poslední možnost do úterý 30.12. Ve stře-
du 31.12. bude městský úřad uzavřen. Těm, kteří 
poplatek nezaplatí, hrozí návštěva exekutora. Ak-
tuálně se to týká přibližně 1600 lidí z celkového 
počtu 10.386 obyvatel města a jeho místních čás-
tí. „Neplatičů, s kterými musíme tento problém 

řešit, máme přibližně 600,“ upřesnil místosta-
rosta Stanislav Marek. Zapomětlivců nebo těch, 
kteří platbu nechávají na poslední chvíli je tedy 
mezi námi přibližně 1000. Upozornění neplatí 
pro držitele novoměstské karty. Poplatek je auto-
maticky zahrnut v ceně karty včetně volného vyu-
žívání MAD a dalších slev např. na kulturní akce. 

-red-

V lednovém čísle Novoměstska najdete nový jízdní řád MAD 
platný od 1. 1.2015
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Děti z I. ZŠ pomohly kamarádům

Raná péče Portimo, o.p.s., která se zaměřuje na 
pomoc rodinám s malými dětmi s postižením, 
převzala od žáků a pedagogů I. ZŠ finanční dar 

ve výši 15 000 Kč. Za tyto peníze byl zakoupen 
iPad se speciálními aplikacemi určený právě pro 
děti s postižením. Při předání daru měly děti ze 
ZŠ možnost vyzkoušet si vzdělávací hry na PC 
s upravenou klávesnicí a myší a také se setkaly 
s rodinou, která služby Rané péče využívá. Pří-
mo v praxi tak mohly vidět, jak aplikace pomá-
hají. Peníze školáci získali sběrem druhotných 
surovin - papíru, plastových víček, hliníku, su-
šené citrusové kůry aj. Do budoucna žáci I. ZŠ 
ze tříd s rozšířenou výukou výpočetní techniky 
plánují vytvoření aplikace na míru pro kon-
krétní dítě – podle jeho individuálních potřeb. 

-red-

Den Ekoškol v ZŠ Leandra Čecha

Studenti gymnázia si připomněli Den vlčích máků

Krátkým pietním setkáním u Štursova Pomníku 
padlým vojínům zakončili 11. listopadu gym-
nazisté letošní připomenutí Dne válečných ve-
teránů. Přesně v 11 hodin, tedy v čas, kdy bylo 
v  roce 1918 podepsáno příměří mezi válčícími 
mocnostmi, se za vyzvánění zvonů novoměst-
ských kostelů studenti ztišili k několika minu-
tám ticha. Společně s pplk. Pavlem Koutenským 
a zástupci veřejnosti si tak připomněli nejen ty, 

kteří zahynuli v  obou světových válkách, ale 
vzpomněli i na současné veterány a vojáky, kteří 
brání svobodu nás všech. Shromáždění na Vra-
tislavově náměstí však nebylo jedinou akci, kte-
rou novoměstské gymnázium ke Dni válečných 
veteránů připravilo. Již začátkem listopadu na 
studenty čekaly dvě besedy, výstavy fotografií 
týkající se konfliktu v Afghánistánu, happening 
Živý vlčí mák a prodej květu vlčího máku pro 
dobročinný účel. „Celkem bylo prodejem vlčích 
máků vybráno více než 4000 korun, které  bu-
dou předány manželce českého vojáka, který v 
Afghánistánu zahynul,“ uvedl ředitel gymnázia 
Mgr. Jiří Maděra. Jednou z přednášejících byla 
novinářka a fotografka Lenka Klicperová, která 
studentům představila svůj dokumentární film 
Ženy v zemi Tálibánu a se studenty diskutovala 
na téma postavení žen v afghánské společnosti. 
Studenti měli dále možnost setkat se s vojen-

ským historikem a účastníkem mise v Afghá-
nistánu pplk. Ing. Milanem Podhorcem, Ph.D. 
a veteránem misí v Afghánistánu Ing. Mirosla-
vem Lidinským. Gymnazisté se dozvěděli nejen 
o průběhu a úkolech mise, ale také jakým způ-
sobem se vojáci vyrovnávali s vysokou nadmoř-
skou výškou, ve které byl tábor umístěn, kdo 
zajišťoval zásobování a nechyběla ani otázka na 
ženy v této misi. „Působily hlavně v logistice. Af-
ghánští muži totiž nejsou schopni přijmout fakt, 
že žena může působit v armádě, natož aby jim 
dávala rozkazy,“ upřesnil Milan Podhorec s tím, 
že v české misi byla i kapitánka, která se zahale-
nou hlavou vyjížděla na patroly, ale právě kvůli 
postoji Afghánců nemohla ve výkonu povolání v 
této zemi pokračovat. A protože informace, kte-
ré studenti mohli na přednáškách získat, jsou 
velmi zajímavé i pro ostatní čtenáře, otiskujeme 
krátký rozhovor s Ing. Miroslavem Lidinským.
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Slovenští učitelé v ZŠ Slavkovice

7. listopad je Světovým dnem Ekoškol, mezi kte-
ré patří i naše škola. Není nám lhostejný osud 
naší planety, a proto jsme se do oslav zapojili 
řadou aktivit. Členové Ekotýmu si připravili 
např. vzdělávací program pro žáky 1. tříd. Děti 

se seznámily s  programem Ekoškola a s  pravi-
dly třídění odpadu. Součástí byly zábavné hry 
a soutěže, ve kterých si vyzkoušely odpad správ-
ně třídit. Ve 2. třídě a ve ŠD žáci vyráběli výrob-
ky z  recyklovatelného materiálu. Těmi potom 
vyzdobili školní ekokoutek. Zároveň vzniklo 
i ekoměstečko. Třeťáci pečovali o květiny na chod-
bách a čtvrťáci si vyzkoušeli pokus s PET láhvemi. 
Zjistili, proč je důležité lisovat PET láhve, než je 
vhodíme do určených kontejnerů. Členové Eko-
týmu naplánovali úklid parku Koruna a blízké-
ho okolí školy. Rozdělili se na skupinky a sbírali 
odpadky – papíry, mikrotenové sáčky a hlavně 
PET láhve. Společně jsme udělali spoustu prá-
ce.                                                                                                                Lenka Zdražilová

Další aktivitou v  mezinárodním projektu Come-
nius byla návštěva bratislavských učitelů v naší 
škole. Uskutečnila se ve dnech 5.–7. listopadu. 
Nejdříve se děti dozvěděly, jak se na Sloven-
sku slaví svátky Vánoc, jaké tam jsou zvyky a 
tradice. Potom se třídy proměnily v tvořivou 
dílnu, kde si děti vyráběly látkové sněhuláky, 
ozdoby na stromeček, vánoční přání, záložky 
do knih, hvězdy, svícny, svíčky a jiné vánoč-
ní předměty. Díky tomu máme už teď školu 
krásně vánočně vyzdobenou. V  odpoledních 

hodinách navštívili slovenští kolegové poutní 
kostel na Zelené hoře a zámek ve Žďáru. V  No-
vém Městě je nadchla komentovaná prohlídka 
centra s   průvodkyní v  historickém  kostýmu. 

Za žáky a učitele Jana Láchová

Výzva absolventům
I. ZŠ se obrací s prosbou na své absolventy, kte-
ří končili školní docházku v letech 1961 – 2003, 
zda-li by nám mohli zapůjčit třídní foto z 8. nebo 
9. ročníku za účelem oslav 135. výročí školy. Foto 
můžete přinést do kanceláře školy (P. Tulisová, 
Mgr. R. Slámová) nebo zaslat elektronicky (roz-
lišení alespoň 300 DPI) na e-mail: zs1@nmnm.
cz. Fotografie doručené do kanceláře školy bu-
dou obratem po převedení do digitální podo-
by vráceny. Moc děkujeme za ochotu pomoci.

I. ZŠ

Dny otevřených 
dveří na II. ZŠ
V  týdnu od 8. do 12. prosince 2014 otevírá-
me bránu pro rodiče i ostatní přátele naší 
školy. V  rámci Dnů otevřených dveří nabí-
zíme zhlédnutí výuky ve všech ročnících.

Výuka učitelek budoucích prvních tříd:
Mgr. E. Pešková (5.A) – Út – 2.hod. Čj,   3.hod.  
Aj,  4.hod.  M, St – 4. hod. Čj, 5. hod. Aj                                                                  
Mgr. G. Simonová (5.B) -  Po – 2. hod. M, Út – 1. 
hod. Aj  a 3. hod. M, Čt – 1. hod. Aj  a 2. hod. M

Výuka dalších učitelek 1. stupně:
Mgr. M. Svrčková - Út – 1. hod. Čj, Čt – 2. hod. M
Mgr. A. Sedlaříková -   Út - 2. hod. M, St – 2. hod. Čj
Mgr. Z. Solařová – Út – 1. hod. Čj, St – 2. hod. M
Mgr. M. Bartošová - Út – 2. hod. M, Čt – 1. hod. Čj 
Mgr. I. Špinarová – Út – 3. hod. M, St – 1. hod. Čj
Mgr. A. Lüftnerová - kdykoliv
Mgr. L. Zdražilová – Po – 2. hod. M, Út – 2. hod. Čj
Mgr. I. Hubáčková -  St – 4. hod. Dalton, Čt -  
1. a 2. hod. Dalton
Mgr. L. Kachlíková – St – 5. hod. Dalton, Pá – 
4. a 5. hod. Dalton
Ostatní třídy lze navštívit po telefonické domlu-
vě s  třídním učitelem. Všechny případné ná-
vštěvníky prosíme o  dochvilnost, vstup do třídy 
bude umožněn pouze před začátkem hodiny 
(1. 7:40 – 8:25  2. 8:35 – 9:20  3. 9:40 – 10:25 
 4. 10:35 – 11:20  5. 11:30 – 12:15  6. 12:25 – 13:10).

Rodiče a budoucí prvňáčci budou mít další 
možnost navštívit prostory naší školy a se-
známit se s  učitelkami budoucích prvních 
tříd  7. a  12.  ledna 2015 od 15 do 17 hod. 
Případné další informace získáte na telefo-
nu 566  598  600. Těšíme se na vaši návštěvu. 

ZŠ L. Čecha 860, Nové Město na Moravě

Jak dlouho jste v Afghánistánu působil a co 
bylo Vaším úkolem?
Bohužel pouze pět měsíců. Naše jednotka byla 
pod přímým britským velením, vedli jsme s Brity 
plošné vytlačování Tálibánu z oblasti Hilmand. 
Při jednom boji s talibanskými bojovníky mi pro-
titanková raketa utrhla kotník. A když se ptáte 
na úkoly – jednotka vedla hlavně operace proti 
výrobnám nástražných výbušných zařízení, vý-
robnám drog, měli jsme za úkol zatýkací opera-
ce proti vysoce postaveným činitelům Tálibánu.

Může být člověk – z pohledu Středoevropana 
– na něco takového vůbec připraven?
Příslušníci této elitní jednotky (Útvar speciál-
ních operací Vojenské policie – SOG, nejelitněj-
ší jednotka v ČR speciálně připravovaná na boj 
proti terorismu doma i ve světě, pozn. red.) přes-
ně vědí, že se budou dostávat do kontaktu s těmi 
nejhoršími formami násilí a terorismu. Samo-
zřejmě členové už musí mít něco za sebou – jsou 
draftováni ze speciálních policejních útvarů. 

Můžete popsat, jak jednotka fungovala?
Zcela netradičně, ve zcela jiných strukturách 
než naši vojáci. Pohybovali jsme se mezi civilním 
obyvatelstvem. Často jsme působili daleko za li-
nií nepřítele, kdy jsme operovali přímo z pouště. 
Intenzivně jsme se stýkali s místními nomády 
a obyvateli. Co si budeme nalhávat, je to zdroj in-

formací. Pokud mluvíte s místními lidmi, máte 
zprávy o tom, co se kde děje nestandardního. 
Místní lidé si často všímali věcí, které nepatřili 
do běžného života Afghánců. Například mužů 
na motorkách s velkými batohy. Jak se později 
ukázalo, jednalo se o sebevražedné atentátníky 
a také o dopravce munice do prvních linií. Podle 
chování místních také poznáte, zda je v místě 
Tálibán, nebo ne. Pokud se obyvatelé stěhují do 
pouště, je to jasná indicie, že jsou tam nepřá-
telské jednotky a oni se nechtějí účastnit střetu.

Jaký je Váš názor na současnou situaci – zmá-
hání terorismu a sebevražedné atentáty v Ev-
ropě?
Terorismus je globální hrozba, proti které se 
musí velmi efektivně bojovat. Je to útok na 
civilizovanou Evropu a je potřeba opravdu 
velmi rázně začít tuto hrozbu řešit. Lidé na-
víc mají právo na informace, pokud je nedo-
stávají, je to chyba vládnoucích stran nejen 
u nás, ale v celé Evropě. Ostatně teroristické 
útoky v Madridu či Londýně mluví za vše.

Je naše civilizace až příliš liberální?
Domnívám se, že ano. Některé formy násilí 
je třeba řešit tím samým způsobem. Demo-
kracie je krásná věc, ale musí mít zachované 
podmínky pro to, aby vzkvétala, ne aby se 
hroutily systémy, protože lidé budou mít strach. 

Ing. Miroslav Lidinský nastoupil v roce 1993 k 
PČR, v roce 1996 se stal členem Zásahové jed-
notky, vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočes-
ké univerzity a Vysokou školu pozemního vojska 
ve Vyškově. Externě učil na Jihočeské univerzitě 
Profesní tělesnou výchovu pro Zdravotnické zá-
chranáře. Stal se potápěčem, pyrotechnikem, 
leteckým záchranářem, instruktorem taktické a 
střelecké přípravy. V roce 2006 byl přijat k SOG, 
o rok později odletěl na misi do Afghánistánu. Je 
držitelem Stříbrného a Bronzového kříže minis-
tra obrany, medaile Karla Kramáře za hrdinství 
a deseti dalších vyznamenání. Ve volném čase se 
věnuje golfu, před dvěma lety se stal preziden-
tem České golfové asociace handicapovaných. 

Projekty pomáhají
Otázka financování školství je jedním z  nej-
palčivějších problémů současnosti. Projekty 
financované pomocí peněz  EU tvoří význam-
ný finanční přínos rozpočtu každé školy. Jen 
pro srovnání – Ministerstvo školství poskytuje 
ročně naší škole cca 400 tisíc na pokrytí všech 
učebních pomůcek pro zhruba 500 žáků, nevel-
kou sumu lze ušetřit „z provozu“, který hradí 
zřizovatel. Pokud chce ředitel vybavit školu 
moderní technikou, musí hledat zdroje jinde a 

realizovat některý z projektů OP VK. Nové tech-
nické vybavení a investice do vzdělávání peda-
gogů se ukazuje jako nejlepší cesta, jak škole do 
budoucna zajistit dobrý kredit a hlavně zájem 
rodičů a jejich dětí. Škola tím hodně získává, 
nic však není zadarmo. Vše je podloženo mnoha 
hodinami práce všech zaměstnanců. Velmi se 
zvýšila administrativa, problémy přinášejí časté 
změny legislativy, komplikace působí nejasná 
pravidla čerpání dotací, vzrůstá právní nejistota 

příjemců. Spousta škol i jiných organizací se od 
těchto zdrojů z  výše uvedených důvodů odklá-
ní. Je proto třeba vyslovit uznání všem, kteří se 
na realizaci projektů podílejí. V  letošním roce 
jsme úspěšně ukončili projekt OP VK „Peníze 
do škol“ a další „Kvalitně vzdělaný pracovník – 
dobrá vizitka školy“ se blíží ke konci své realiza-
ce. Díky nim získala škola cca 4 miliony korun.  

Mgr. Jan Krakovič, ředitel ZŠ NMnM, 
Leandra Čecha 860

Čtvrtletí za námi …
Splnili jsme, co jsme slíbili! Na Střední odborné 
škole v Novém Městě na Moravě se učební obor 
Ošetřovatel/ka rozběhl na plné obrátky – nemalé 
finanční prostředky zajistily vybavení speciální 
učebny. Pro odborný výcvik se nám podařilo zís-
kat učitelku s  dlouholetou praxí v  oboru, výuku 
předmětů z  oblasti základu poskytování ošetřo-
vatelské péče zvládáme plně aprobovaně. Co víc 

si přát? Samozřejmě pokračovat a nabídnout 
dalším uchazečům možnost vzdělávat se v tomto 
oboru. V  dnešním technickém světě se totiž neo-
bejdeme bez lidského kontaktu, pomoci, obětavé
 a profesionální práce lidí ve zdravotnických služ-
bách. Ošetřovatel/ka není jen nějakou podřadnou 
pracovní sílou, ale má svoji profesní úroveň a od-
borné znalosti – základy somatologie, první pomo-

ci, klinické propedeutiky, zdravotní tělesné výchovy, 
masážní techniky, psychologie, sociální aktivizace 
atd. Můžete nás navštívit, a to ve Dnech otevře-
ných dveří - v sobotu 6. 12. 2014, nebo ve čtvrtek 
8. 1. 2015. Děkujeme děvčatům z  1. TOŽ za 
jejich průkopnickou činnost a doufáme, že jim 
nadšení a snaha vydrží bez problémů až do 
konce 3. ročníku.   Mgr. Helena Švárová, SOŠ
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Orientační sporty v Novém Městě slaví 30 let
V  letošní sezoně je tomu již 30 let, kdy na jaře 
roku 1984 byl pod hlavičkou tehdejší TJ založen 
v  Novém Městě oddíl orientačního běhu. Od té 
doby prošlo oddílem a od roku 1991 
samostatným klubem SK Orien-
tační sporty NMnM více než 250 
závodníků. Od založení klubu do 
dnešního dne jsou to především Jiří 
a Zdeňka Hruškovi, Petr Mareček a 
Radan Kamenický. Za dobu existen-
ce jsme uspořádali mnoho závodů 
v  orientačních závodech. Začalo to 
od prvních třídenních závodů v roce 
1986 na Sykovci, prvních lyžařských 
orientačních běhů (LOB) v  roce 1987 v  Ra-
dešínské Svratce a velkých třídenních závodů 
v roce 1988 spolupořádaných na Skalském dvo-
ře se třemi tisíci závodníků. Silný pořadatelský 
zážitek přinesly i závody Světového poháru LOB 
v roce 1989, které se pro nedostatek sněhu stěho-
valy na Slovensko na Štrbské Pleso a Donovaly. 
Další závody Světového poháru LOB jsme pak 

uspořádali v roce 1997 s centrem na hotelu SKI a 
Medlově. Postupně pak následovaly další závody. 
V roce 2005 se konalo MČR na krátké trati v Zub-

ří, v roce 2007 jsme spolupořádali MS juniorů na 
Milovech a v  NMnM, o tři roky později se pak 
uskutečnilo MS v orientačních závodech na hor-
ských kolech s  centrem v  NMnM. V  posledním 
období jsme těžiště pořadatelských snah přenesli 
na závody MTBO se závody MČR družstev v roce 
2012 v Zubří a letošní závody Českého poháru ve 
Svratouchu. Naše činnost však nespočívá pou-

ze v  organizaci závodů. Základním cílem jsou 
sportovní aktivity, výchova úspěšných závodníků 
a závodní činnost. Mezi největší sportovní úspě-

chy našich členů patří dvě bronzové 
medaile z MSJ v LOB Lenky Hruš-
kové (Voráčkové). Úspěch si připsa-
la v roce 2002 ve štafetě, v roce 2004 
pak v závodě jednotlivců. Další me-
daile ze světových soutěží v  LOB 
přidala Hana Hančíková, která 
několik let reprezentovala náš klub. 
Jak si stojíme dnes? V posledních 
dvou letech došlo k  obrodě oddílu, 
a to díky příchodu nových členů 

a založení nové skupiny žactva i ve spolupráci 
s kroužkem OB pod DDM NMnM. Pokud máte 
i vy chuť se k  nám přidat, můžete oslovit členy 
klubu či kroužku OB při DDM NMnM (,) nebo 
navštívit webové stránky http://osn-cz.eu/. Rádi 
vám se začátky orientačního běhu pomůžeme. 
A nezapomeňte, že je sportem pro každý věk! 

-bw-

Fotbalisté přezimují na 6. místě tabulky
Po 16. kolech patří novoměstským fotbalistům 
v  tabulce divize D 6. místo.  Na podzim vybo-
jovali 25 bodů. Připsali si 8 výher, 1 remízu a 
7 proher. Jejich skóre činí 22:19. Z posledních 
4 kol, kam se řadí také jarní předehrávka, si 
připsali 6 bodů. Uspěli v derby se Žďárem nad 
Sázavou, který před báječnou kulisou zdolali 
nejtěsnějším rozdílem 1:0. „Zápas se odehrál 
v  naší režii,“ popsal místopředseda klubu Ro-
man Wolker. Po domácím utkání následovala 
cesta do Uherského Brodu, kde naši fotbalisté 
nastoupili bez tří opor základní sestavy. Ze zra-
nění se léčili Lukáš a Pavel Smetanovi a Tomáš 
Dvořáček. Na hře to však znát nebylo a Vrcho-
vina měla jasně navrch. Z  převahy však novo-

městská jedenáctka nic nevytěžila. Po poločase 
přišel trest v  podobě proměněného pokuto-
vého kopu domácích. Výsledek 1:0 vydržel až 
do závěrečného hvizdu. „Do Uherského Bro-
du se nejezdí hrát fotbal, ale válčit. K tomu si 
rozhodčí vymyslel penaltu. Uznávám však, že 
jsme byli v  koncovce jaloví,“ poznamenal tre-
nér SFK Vrchovina Marek Štukhejl. Jeho tým si 
spravil chuť v posledním letošním utkání před 
domácím publikem. Mužstvo z  Blanska bylo 
po prvním poločase zralé na ručník. Výsledek 
3:0 byl pro hosty ještě milostivý. Druhá půlka 
přinesla probuzení blanenských hráčů. Ti do-
konce snížili a vsadili veškeré karty na útok. Po 
okně v  obraně však v  závěru opět inkasovali 

a Vrchovina si připsala zasloužené vítězství. 
„Na velmi těžkém terénu jsme měli od počátku 
dobrý pohyb a byli u všeho první,“ zhodnotil 
vydařenou tečku domácí lodivod. Poslední zá-
pas letošního podzimu odehrála Vrchovina ve 
Velkém Meziříčí. Šlo o předehrávku 16. kola. 
Utkání poznamenal smolný začátek, kdy se 
našim fotbalistům nalepila smůla na kopačky. 
Dva góly do jejich sítě přišli v rozmezí prvních 
4 minut. Výsledek 2:0 pro lídra soutěže, a tedy 
hlavního adepta na postup, vydržel do konce 
utkání. K dalšímu soutěžnímu zápasu nastou-
pí SFK Vrchovina 17. března, kdy na domácím 
hřišti přivítá fotbalisty z  Havlíčkova Brodu. 

-mah-

Více sportovních zpráv  na: noviny.nmnm.cz

Republikové finále v přespolním běhu
Série přespolních běhů Asociace školních spor-
tovních klubů dospěla do republikového finále. 
Uskutečnilo se v areálu Stříbrný rybník u Hradce 
Králové. Na závod se studenti novoměstského 
gymnázia kvalifikovali přes okresní a krajské 
kolo. Chlapci, kteří startovali v kategorii V., mu-
seli zdolat náročnou trať o délce 4900 m. Nejlépe 
si vedl Jan Burian, jehož čas 14:30,2 nenašel pře-
možitele, a stal se vítězem kategorie. Z  dalších 
členů týmu doběhl na 15. místě Martin Klouda, 
18. místo bral Evžen Raus. Posledním v závodě 
bodovaným členem týmu se stal Jeroným Ka-
menický na 21. místě. Martin Kalous se umístil 
na 33. místě a na 37. místě skončil Jan Pekař. 
V  konečné tabulce závodu patřilo novoměst-
skému gymnáziu 2. místo. První místo připadlo 
Gymnáziu Dr. Antona Randy z  Jablonce nad 

Nisou, bronzovou medaili vybojovali studenti 
Gymnázia Pardubice. Družstvo dívek rovněž 
startovalo v kategorii V. Do cíle přitom vedla trať 
o délce 3150 m. Nejlépe si z  družstva počínala 
Michaela Sadovská. Časem 12:00,7 si připsala 
11. místo. Na 21. místě doběhla Kateřina Kovači-
čová, o tři příčky za ní skončila Martina Vališová 
a na 29. místě finišovala Eliška Teplá. Z plných 
sil bojovaly také Tereza Neumannová (38. mís-
to) a Klára Maloušková (57. místo). V celkovém 
pořadí obsadily novoměstské studentky 4. mís-
to. Vítězkami se staly dívky z Letohradského 
soukromého gymnázia, druhé místo si odvezly 
studentky Gymnázia Třinec a třetí místo patří 
Gymnáziu Dr. Antona Randy z Jablonce nad Ni-
sou. Děkujeme studentům a studentkám za vý-
bornou reprezentaci naší školy.  Lukáš Smetana

Petr Vitner poběží 
ME v krosu  
Novoměstský běžec Petr Vitner nebude chybět na 
ME v  přespolním běhu. Nejlepší evropští běžci 
poměří své síly 12. prosince v Bulharsku. O Vit-
nerově účasti rozhodl nominační závod v krosu, 
který se na konci října uskutečnil ve Střelských 
Hošticích. Závod, který se běžel v  nově vybudo-
vaném sportovním areálu, novoměstským at-
letům sednul. V  hlavním závodě mužů potvrdil 
Vitner svoji formu a vyhrál. Skvěle mu sekundo-
val Petr Kourek, který doběhl na 3. místě. Závod 
se vydařil i mladším závodníkům atletického 
klubu. Karel Kulíšek vybojoval v  poli dorosten-
ců 2. místo, v  dorostenkách získala 3. místo Te-
reza Čechová. Hana Homolková skončila mezi 
juniorkami na 6. místě a stejná příčka patří i 
Lucii Chodilové v kategorii dorostenek. -mah-Úspěšné vystoupení ZŠ L. Čecha

Ve Žďáru nad Sázavou se konaly závody okresní-
ho a krajského kola v přespolním běhu školních 
družstev. Výborné výkony tu předvedli žáci ZŠ 
Leandra Čecha. V  okresním kole dominovala 
zejména družstva děvčat. Jak mladší, tak starší 
žákyně nenašly soupeřky a po zásluze si připsa-
ly první místa. Tím pádem si zajistily postup do 
krajského finále. V závodě družstev chlapců vy-
bojovali mladší žáci 4. místo a starší žáci doběhli 
na 6. místě.  Okresního kola se zúčastnilo 18 škol 
ze Žďárska. Finále v  podobě krajského kola se 
uskutečnilo 15. října. V konkurenci škol z celé Vy-

sočiny se naše děvčata opět neztratila. Družstvo 
starších žákyň ve složení Marta Slonková, Bára 
Felcmanová, Vendula Šírová, Lucie Peňázová, 
Anna Šanderová a Simona Kališová skončilo na 
3. místě. Vyhrálo družstvo z Havlíčkova Brodu, 
které postoupilo na MČR. Mladší děvčata skon-
čila na 2. místě, přičemž na první Jihlavu ztratila 
pouhé 2 body.  Do posledního metru bojovaly 
Sára Zámečníková, Karolína Špinarová, Bára 
Janíčková, Táňa Slámová, Bára Nečasová a Sa-
bina Pestrová. Všem gratulujeme ke krásnému 
úspěchu v krajském finále.  ZŠ Leandra Čecha

Běh na Kaplisko
Ve druhé polovině října se uskutečnil 11. ročník 
běhu na Kaplisko. Pro účastníky všech věko-
vých kategorií byla připravena trať o délce 675 
m. Výběh od evangelického hřbitova ke Třem 
křížům přitom bere síly neuvěřitelně rychle. 
Mnozí účastníci byli letos připraveni na vý-
bornou. Zmínit je třeba časy žákyň Adély Ho-

rákovské a Nikoly Szkanderové – obě shodně 
3:52. Dobře si vedli také Veronika Střešňáková 
(3:29), Kateřina Pulgretová (2:59), Jiří Kabrda 
(3:09), Karel Kulíšek (2:30), Petr Vitner (2:22). 
Nad všemi pak vyčnívá výkon Lucie Maršáno-
vé, která zaběhla nový traťový rekord (2:48). 

-mah-

Web SFK Vrchovina
Fotbal v Novém Městě se řadí mezi nejsledova-
nější sporty. Svědčí o tom také překročení hra-
nice 666 666 návštěv klubových stránek SFK 
Vrchovina. Stránky jsou pravidelně doplňovány 
aktuálními informacemi, představeny jsou vý-
sledky všech mužstev hrajících pod hlavičkou 
klubu, nechybí ohlasy trenérů, rozpisy zápasů či 
fotogalerie. K tomu jsou stránky přehledně čle-
něny, nově je také připojen odkaz na facebooko-
vé stránky klubu. „Historie našeho serveru sahá 
na konec března 2003, kdy spatřil světlo světa. 
Od této doby se snažíme přinášet různé infor-
mace, a to nejen z fotbalového prostředí. Ně-
kdy se nám to daří lépe, někdy hůře. V každém 
případě děkujeme všem fanouškům a sponzo-
rům za jejich přízeň,“ popisuje místopředseda 
klubu a duše serveru Roman Wolker. Stránky 
týdně navštíví až 3 500 návštěvníků.  -mah- 

Florbal vzkvétá i na podzim
V uplynulém měsíci odehráli novoměstští 
florbalisté téměř 20 utkání. Muži A zvládli za-
reagovat na špatný turnaj v Bystřici a vyhráli 
obě utkání v Ledči nad Sázavou. Vracejí se tak 
do hry o přední příčky v Lize Vysočiny. Starší 
žáci v ČFbU dokázali porazit tým ASK Bystři-
ce, podlehli však hráčům z týmu Hippos Žďár. 
V tabulce drží žáci druhé místo, které zaručuje 
postup do play-off a do boje o celkové vítězství 
na Vysočině. Soupeři jsou ovšem silní a udržet 
tuto pozici nebude snadné. Tým mužů B neza-
čal sezonu dle svých představ. V Letovicích obě 
svá utkání prohrál. Lépe se dařilo dorosten-
cům. V  posledních třech utkáních nepoznali 
hořkost porážky a připsali si jednu výhru a dvě 
remízy. V jednom utkání srovnali skóre v po-
slední minutě, a to ještě v oslabení. V druhém 

remízovém utkání s favorizovaným týmem 
z Boskovic dokázali naši dorostenci dodržovat 
taktické pokyny a remíza 0:0 byla pro nás vý-
hrou. Mladší žáci sehráli letos 6 zápasů a drží 
vyrovnanou bilanci tří výher a tří proher. Podle 
výsledků a výkonů to vypadá, že nejsilnějším 
týmem letošní sezony bude Adamov. Naši 
žáci by mohli bojovat o druhé místo společně 
s Boskovicemi. Nejmenší elévové zatím pro-
chází sezonou bez zaváhání, vyhráli všechny 
čtyři zápasy. Příště nás čeká silný Adamov, tak 
uvidíme, jestli uspějeme. Jaké týmy v OFL po-
stoupí na finálový turnaj je ještě ve hvězdách. 
Přeji všem především radost ze sportu a žádná 
zranění. Orel Nové Město přeje všem krásné 
Vánoce a šťastný nový rok plný spokojenosti. 

Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Radek Jaroš v nominaci na titul 
Esquire Man 2014
Sportovci, lékaři, cestovatelé a řada dalších 
mužů, kteří dokázali, že lze v životě udělat 
něco mimořádného, jsou postupně nomino-
váni na titul Esquire Man 2014. Není divu, že 
se mezi nimi objevil i horolezec Radek Jaroš, 
který jako 15. člověk na světě a první Čech 
v historii vůbec zdolal všech 14 osmitisícovek 
bez použití kyslíku. A co k nominaci říká sám 
Radek Jaroš? „Je to pro mě velká čest, společ-
nost lidí, ve které jsem se ocitl, je skvělá.“ S ví-

tězem soutěže bude velký rozhovor v časopise 
Esquire, natočen videorozhovor pro YouTube 
kanál Esquire a samozřejmě nebude chybět 
ocenění. Jen pro úplnost – Esquire Man má 
být podle kritérií časopisu slušný k druhým, 
aktivní ve svém soukromém i profesním živo-
tě, odpovědný za svá rozhodnutí a činy, samo-
statný, statečný a čestný. Časopis Esquire byl 
založen v roce 1932 ve Spojených státech jako 
periodikum o mužích a pro muže. -svj-, -mah-

Tratě na Seznamu
Novinku na letošní zimu chystají správci běžkař-
ských tras na Novoměstsku. Pokud bude dostatek 
sněhu, mohly by se informace o bílých stopách 
objevit i na mapách portálu Seznam.cz.  „Snažím 
se domluvit, aby se projeté trasy dostávaly i na 
Seznam.cz, kde je podklad zimní mapy. Byli by-
chom rádi, kdyby se projetá trasa objevila i tam. 
Bylo by to tak dostupné pro maximum lidí,“ 
prozradil Karel Klapač z novoměstského Spor-
tovního klubu. Doposud se informace vyznava-
čům bílé stopy dostávaly prostřednictvím webu 
Lyžařské Novoměstsko. V sezoně se tu pravidel-
ně objevují informace o stavu sněhové pokrývky, 
vyjetých stopách, sledovat je možné také on-

-line zpravodajství, kudy právě projíždí rolba. 
-mah-
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

13. 10. 
15. 10.
15. 10.
20. 10.
20. 10.
22. 10.
24. 10.
24. 10.
24. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.

2. 11.
6. 11.

Kateřina Kadlecová
Štěpán Fila
Ellen Mrkosová
Amálie Humpolíková
Aneta Humpolíková
Jiří Kučera
Rozálie Fuksová
Petr Scheib
Pavel Scheib
Matouš Přichystal
Václav Dvořák
Gabriela Kalábová
Sára Kikušová
Tomáš Kadlec
Vojtěch Pačiska

Jaromír Peňáz
Marie Novotná
Eva Ambrožová
Božena Ptaszková
Eva Petrová
Alena Jančíková
Miroslav Veinlich
Marie Němcová

 80
99
75

   80
75
75
 87
93 

Významná prosincová výročí

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

1. 11.
4. 11.

11. 11.
12. 11.
13. 11.

Marie Jinková (Zubří, 1932)
Josef Žák (Pohledec, 1925)
Jaromír Polanský (Nové Město, 1955)
Josef Ženatý (Nové Město, 1941)
Adolf Slezák (Nové Město, 1935)
Jarmila Německá (Nové Město, 1922)
Marie Janíčková (Nové Město, 1919)
Pavel Skalník (Pohledec, 1939)
Eva Procházková (Nové Město, 1930)
Jana Halvová (Nové Město, 1929)

1. 12. 
5. 12.

14. 12.
15. 12.
18. 12. 
25. 12.
26. 12.
26. 12.

4. 12. 1884 narodil se v Kelči Petr Křička, bás-
ník, překladatel, 130. výročí narození 
(zemřel 25. 7. 1949 v Okarci okr.Třebíč)
7. 12. 1919 narodil se v Hlinném Karel Šimon, 
válečný pilot, 95. výročí narození 
(zahynul 24. 4. 1943 při cvičném letu v moři u 
Anglie)                                  
9. 12. 1914  narodil se v Novém Městě na Mora-
vě Bohumil Puchýř, akademický malíř, 100. výro-
čí narození (zemřel 6.10.1985 v Rokytně)
12. 12. 1829 narodil se v NMnM Josef Jelínek 
st. - čestný občan NMnM, mecenáš sochaře 
Jana Štursy, starosta NMnM 23. 1. 1861 - 
25. 6. 1864, 5. 8. 1866 – 1. 9. 1870, 13. 3. 1878 

– 31. 10. 1891,vyznamenán zlatým záslužným 
křížem 1885, čestné občanství uděleno 19. 11. 
1891, 185. výročí narození (zemřel 3. 9. 1903 v 
NMnM)

Stomatologická pohotovost
6. 12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
7. 12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
13. 12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
14. 12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
20. 12.  MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdra-
votní středisko, 566 543 287
21. 12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svrat-
ka, 732 642 160
24. 12. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 
65, Žďár nad Sázavou, 604 334 823
25. 12.  MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 129
26. 12.  MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové 
Veselí, 566 667 236
27. 12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 
775 479 595
28. 12. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 232
1. 1. 2015 MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 607785326

Otevřeno každý všední den kromě pondělí a stát-
ních 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. 

Vánoční galerie: 
Stálé expozice HG budou v  předvánočním a vá-
nočním čase obohaceny o betlémy a ukázky tra-
dičních adventních zvyků. Otevírací doba během 
svátků bude uveřejněna na webových stránkách. 

Probíhající výstavy:
Bylinky z čertovy zahrádky (do prosince 2014)
Černobílé i barevné ilustrace rostlin akademic-
kého malíře Pavla Lisého k Naučnému slovníku 
zemědělskému, výstava je navíc provoněná sku-
tečnými bylinkami, které během celého roku na 
Vysočině rostou. 
Leonard Rotter - akvarely, sochy 
(do 11. ledna 2015)
Výstava sochaře, řezbáře a malíře Leonarda 
Rottera /1895-1963/, na které je vystaven výběr 
malebných akvarelů staré Prahy, doplněný o au-
torovu sochařskou tvorbu.
Jan Buchta – sochy (do 11. ledna 2015)
Současná tvorba hodonínského sochaře, výtvar-
níka a pedagoga Jana Buchty. Jeho umělecké 
spektrum je svým zaměřením široké, v portfoliu 
tak můžete najít jak kresby, tak fotografie, ale 
i grafické návrhy. HG na výstavě představuje 
Buchtovy stylizované objekty, které tvoří z  růz-
ných materiálů. 
Miroslav Myška – fotografie 
(do 7. prosince 2014)
Průřez nejen dokumentární tvorbou brněnského 
fotografa Miroslava Myšky na více jak 40 foto-
grafiích. Zahrnuty jsou jak barevné, tak černobílé 
fotografické cykly z expedic po Mongolsku, Bal-
káně, nebude chybět ani cyklus Kameny – černo-
bílé krajiny Vysočiny a další.

Klub seniorů

Vzpomínka

Dne 1. prosince oslaví 
krásné 80. narozeniny 
náš dědeček Jaromír 
Peňáz ze Slavkovic.

Dědečku, dostáváš se 
k zajímavému místu 
v knize života, k  80. 
listu. 

Musím ti ale něco, dědečku, přiznat, 
na tobě ta léta nejsou vůbec poznat. 
Proto nejen dnešní den oslavuj, 
přece je stále důvod proč se smát. 
Když chceš, pořádně se zaraduj, 
to je přece recept, jak být dlouho živ a zdráv.
Máme tě moc rádi!  Vnučka Radka s Martinem, 
dcera Lenka s rodinou

Dne 29. října zároveň oslavil Jaromír Pěňáz a 
Marie Peňázová 54. výročí svatby.

Poděkování

Kino
17. 12. ve 20:00 - NICK CAVE: 20 000 dní na 
Zemi, vstupné 80 Kč
21. 12. v 16:00 - Kráska a zvíře - vstupné 30 Kč - 
pro děti
25.12.  mělo být promítání dokumentu Jeden 
svět - z technických důvodů se neuskuteční.

1. 12. Mikulášská na Vrchovině.
Penzion Vrchovina      15 – 17  hod.
11.12. čt  Vánoce na Veselém Kopci.
Zájezd  do skanzenu Veselý Kopec u Hlinska.
Odjezd od KD  v 9 hodin. Návrat   asi v 17 hodin
Cena -  člen  klubu   100 Kč, host 130 Kč. Při-
hlášky  na akcích Klubu seniorů.
15.12. Předvánoční posezení s hudbou.
Vánoční program připravil Mgr. Bohumil Havlík.
Hrají :  varhany  -  B.Havlík, housle    -   L.Urban , 
B.Bajer, zpívají: I.Zdražilová, K.Polnická
Jídelna DPS 15 – 17 hod. 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a zná-
mým, že se v tak hojném počtu přišli napo-
sledy rozloučit dne 7. listopadu 2014 s na-
ším tatínkem, dědečkem, panem Adolfem 
Slezákem z Nového Města na Moravě. Dále 
děkujeme děkanovi Janu Daňkovi za jeho pro-
cítěná slova. Poděkování patří rovněž p. Kopáč-
kovi a p. Dvořákovi za důstojný průběh pohřbu. 

Rodina Zdražilova a Slezákova

Minibazar

Městská policie informuje

Obrazy od p. Laciny, Lady, Muchy, Jambora, Bla-
žíčka, Jíry,  plastiky bronz od p. Štursy, Makovské-
ho i jiné koupí sběratel, platba v hotovosti, čestné 
jednání. Vaši cenu respektuji. Tel.:  777 757 500. 
Koupím zahradu, zahradu s chatkou, rybník i ze-
mědělskou půdu, louku v blízkém okolí Nového 
Města. Zlaté mince, zbraně 2. svět. válka. Tel.: 777 
757 500.
Prodám kvalitní český česnek modrý paličák. 
Cena 150 Kč/kg, dále cibuli a jablka na uskladnění. 
Tel.: 720 102 472.
Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě na Moravě, 49  
m². Tel.: 603 210 938.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Levně. Tel.: 720 243 863.
Pronajmu rodinný řadový domek 5+1 se zahra-
dou v lokalitě Nové Město na Moravě včetně ga-
ráže od 11/2014. Dlouhodobý pronájem, cena 
dohodou. Tel.: 603 714 497.
Prodám rodinný dům 3+1 v Radešínské Svratce. 
Pozemek má rozlohu 519 m², dům je po částečné 
rekonstrukci. Vhodný k trvalému bydlení i rekrea-
ci. Cena 840 000 Kč. Tel.: 732 337 544.
Hledám ke koupi menší rodinný dům se zahradou 
v Novém Městě nebo v blízkém okolí. Tel.: 721 332 
622.

Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě na Moravě. 
Tel.: 602 957 774.
Prodám garáž U Jatek. Tel.: 606 038 487.
Prodám myčku na nádobí zn. Whirpool na 6 sad 
nádobí. Udržovaná, zcela funkční, v provozu jen 3 
roky. PC 10 500 Kč, nyní 4 000 Kč. Dohoda mož-
ná. Tel.: 731 073 376.
Prodám byt 1+kk v OV na ulici Masarykova. Níz-
ké náklady na bydlení. Tel.: 605 849 488.
Dám za odvoz sedací soupravu rohovou levo-
strannou a křeslo. Tel.: 725 613 994.
Prodám plynový gril El Prado Camping. Zcela 
nový, nepoužívaný. Tel.: 608 456 752.
Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 2+1. Prosím na-
bídněte. Děkuji. Tel.: 608 274 565.
Koupím dřevěné regálové police na knihy. Kou-
pím staré knihy. Přijedu. Tel.: 734 740 452.
Vyměním byt 3+1 v OV za menší (2+1, 2+kk) v 
OV. Tel.: 731 389 140.
Prodám byt 1+1 v NMnM, částečně zrekonstruo-
vaný, dům u kina, 5. patro, cena 650 000 Kč. Tel.: 
734 212 904.
Pronajmu zařízenou garsonku v Brně, Halasovo 
nám 2, 3. poschodí, Brno-Lesná, cca 25 m². Cena 
6 400 Kč/měsíc včetně energií. Vhodné pro 2 stu-
denty. Tel.: 728 056 890.

Pronajmu garáž, ulice Mírová u kolejí. Tel.: 605 
489 141.
Prodám lyžařské boty na běžky vel. 37, 1x použité, 
kolečkové brusle dívčí, nastavitelná velikost č. 32-
35 + sada chráničů, lední brusle dívčí vel. č. 35 - 38. 
Tel.: 737 765 493.
Prodám rohovou lavici s úložným prostorem, rok 
staré čalounění + jídelní rozkládací stůl. Cena 
1 500 Kč. Tel.: 605 712 111.
Manželé z Brna koupí domek se zahrádkou v 
dobrém stavu nebo po rekonstrukci v Novém 
Městě na Moravě. Cena do 3,5 mil. Kč. Tel.: 739 
031 847.
Prodám levně zahradu 350 m² s domkem k re-
konstrukci v obci Jimramov. Tel.: 776 525 339.
Zdravotní sestra s praxí au-pair v zahraničí i v 
našem městě pohlídá děti již od 3měsíců věku ve 
svém rodinném domě v NMnM. Hlídání může být 
krátkodobé - 80kč/h., nebo dlouhodobě - cena do-
hodou. Tel: 736 214 900.
Prodám modrý dvoudvéřový Citroen Saxo 1,2 l, 
rok výroby 1999, tech. způsobilost do 6.5. 2016. 
Otevírací střecha, ABS, cena 15 000 Kč, tel.: 736 
798 841.
Koupím dětskou tříkolku, nejlépe s vodicí tyčí, 
tel.: 722 811 394.

Blahopřání
21. listopadu oslavila krásné 70. narozeniny 
paní Marie Brůnová. Přejeme hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti.  Syn Zdeněk, vnuk Zden-
da, vnučky Monika, Simona a pravnuk Davídek 

Vzpomínka

Dne 28. prosince 2014 
tomu bude 20 let, co nás 

navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek a 
dědeček, pan František 

Loub z Pohledce. 

S láskou a úctou vzpo-
mínají manželka a dcera 
s rodinou.

Vzpomínka

S láskou v srdci vzpomí-
náme na naši milovanou 
dceru Pavlínku Srnskou, 
která nám odešla 
14. prosince. 

V letošním roce to bude 
již 13 let. Rodiče a sou-
rozenci

Dne 16.10. řešili strážníci krádež zboží v  OD 
Penny, kde zaměstnanci přistihli muže, který 
se pokusil odcizit láhev alkoholu. Obdobný 
případ se stal 19.10., tentokráte v OD Lidl, kde 
byl  přistižen muž při krádeži drobného zbo-
ží. Vzhledem k  tomu, že bylo zboží vráceno a 
nevznikla tak žádná škoda, byly oba případy 
vyřešeny na místě blokovou pokutou. V pon-
dělí 20.10. odchytli strážníci při výkonu služby 
na Hornické ulici volně pobíhajícího psa bez 
obojku a evidenční známky. Osobní znalostí 
strážníků byl brzy zjištěn majitel, kterému byla 
za porušení vyhlášky města uložena pokuta. 
29.10. oznámili pracovníci SOŠ Bělisko, že se v 
areálu školy nachází několik dní štěně, které je 
schované pod jedním ze stromů. Strážníci psa 
odchytili a umístili do služebního kotce. Přes 
veškerou snahu se nepodařilo zjistit majitele a 

pes byl převezen do útulku. V měsíci říjnu pro-
váděla městská policie také měření rychlosti 
v místních částech. Povolenou rychlost překro-
čilo 64 řidičů. 39 řidičům byla uložena bloková 
pokuta, 25 případů bylo postoupeno odboru 
dopravy. Dne 4.11. vyjížděli strážníci k psovi 
uvázanému u jednoho z kontejnerů na Hornic-
ké ulici. Jednalo se o fenu starou přibližně 2 až 
3 měsíce. Tentokrát se na pejska obrátilo štěstí, 
protože byl předán do opatrovnictví a nemusel 
být umístěn do útulku v  ZR. Dne 15.11. za-
parkoval opět nepozorný řidič na vyhrazeném 
parkovišti. Tentokráte na ul. Křenkova. K  od-
tažení vozidla strážníci nemuseli přikročit, 
protože se majitel dostavil k  vozidlu v  době 
řešení přestupku. Řidiči byla uložena pouze 
pokuta, a nemusel tak platit za odtah vozidla. 

Jiří Hradil, velitel MPNSS prodává
Novoměstské sociální služby nabízí ke kou-
pi Opel Zafira 1.6 16V, 74 kW, r.v. 2001, 
najeto 84  000 km. ABS,  centrální zamy-
kání,  el. ovládání zrcátek, palubní počítač, 
posilovač řízení, bílá barva, první majitel. 
Nepojízdné - vadná řídící jednotka, vadné 
palivové čerpadlo, vadná baterie. Prohlíd-
ka vozidla možná po telefonické domluvě na 
tel. 605 213  192. Cena minimálně 8 000 Kč.

Vážení čtenáři, 
s novým rokem dochází v soukromé inzer-
ci ke změně. Mobilní operátoři, vzhledem 
k navýšení nákladů, neotevřou tzv. prefix 
907 – tedy předvolbu, díky které jste moh-

li hradit soukromý inzerát sms zprávou. Z 
tohoto důvodu jsme byli nuceni s nimi vy-
povědět smlouvu a soukromé inzeráty bude 
možné platit pouze osobně v informačním 
centru nebo v KD. Samozřejmě se vám po-

kusíme vyjít vstříc. Inzerci budeme příjímat 
nejen osobně, ale i přes mail s tím, že zapla-
tit ji budete moci dodatečně. Cena zůstává 
stejná, 20 Kč. Omlouváme se za případné 
komplikace a děkujeme vám za pochopení.

Mateřské centrum Lístek
1. 12. Mikulášské tvoření od 9:00 hod.
8. a 15.12.  otevřená herna od 9:00 hod.

Upozornění pro majitele psů
Na území města a v jeho místních částech nesmí 
volně pobíhat psi. Pes musí mít evidenční znám-
ku a být na vodítku. Chovatel, vlastník či osoba 
doprovázející psa na veřejném prostranství jsou 
povinni mít psa pod neustálým dohledem a pří-
mým vlivem. Vyplývá to z nové Obecně závaz-
né vyhlášky č. 4/2014 k zabezpečení místních 

záležitostí na veřejných prostranstvích, která 
nabyla účinnosti 16. října. Majitel psa je po-
vinen také uklidit psí exkrementy.  „Vzhledem 
k tomu, že přibývá stížností zejména na volně se 
pohybující psy,  strážníci městské policie se ve 
větší míře zaměří na dodržování této vyhlášky,“ 
potvrdil velitel městské policie Jiří Hradil. -svj-
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Diváci i účinkující přispěli na dobrou věc
Benefiční představení Večer plný muzikálů přines-
lo Domácímu hospici Vysočina finanční příspěvek 
ve výši více než 20 000 Kč. Všem, kteří na předsta-
vení přišli, a přispěli tak svým dílem na naši čin-
nost, tímto upřímně děkujeme. Zcela zaplněný sál 
nás velmi potěšil a věříme, že nikdo své účasti neli-
toval. Velkomeziříčský divadelní soubor IKAROS 
ukázkami z muzikálů Pomáda, Pokrevní bratři, 
Chicago a Bídníci nezklamal a překvapil ty, kteří 

ho ještě neznali. Věříme, že většinu diváků zauja-
la i prezentace poskytovaných služeb, především 
domácí hospicové péče. A vzhledem k blížícímu 
se závěru roku přejeme s předstihem všem našim 
příznivcům, přátelům a čtenářům Novoměstska 
hezké prožití adventní doby i vánočních svát-
ků a do nového roku 2015 hodně štěstí a zdraví.  

Jménem všech zaměstnanců novoměstského 
hospicu Petr Havlíček, ředitel společnosti

„Furtluftdurch tour“ Zdeňka Izera

Bavič, moderátor Zdeněk Izer a zpěvačka Šárka 
Vaňková přijedou se svojí „Furtluftdurch tour“ 
v  úterý 2. prosince 2014 pobavit novoměstské pu-
blikum. Od doby proslavení tohoto vyučeného me-
chanika sérií audionahrávek Policejní akademie 
uteklo již dvacet let. V  rozhovoru jsme se pro vás 
zeptali, co Zdeňka Izera baví a čím se inspiruje. 

Jak dlouho už bavíte lidi?
Začal jsem před publikem vystupovat na vojně 
v roce 1988. Spočítejte to. Já to z hlavy nedám.

Co vás k tomu přivedlo, zavzpomínejte na 
Vaše začátky…
Armádní soutěž ASUT. Každý útvar musel ně-
koho poslat, a tak jsme se chtěli na den dostat 
z kasáren. Ovšem postupovali jsme do dalších 
kol, nakonec až do celoarmádního, kde jsme 
byli třetí. A co postup, to opušťák. Takže dobrý!

Čím se necháváte inspirovat při vymýšlení scé-
nek?
Nejlepší zdroj inspirace je nedostatek času. A te-
levizní pořady. 

Kterou považujete za nejvíce povedenou, a kte-
rá se Vám tak úplně nevydařila?
Takhle jsem to nikdy nehodnotil. To je spíš na li-
dech. Každý máme jiný vkus a to je dobře. Každé-
mu se proto líbí něco jiného. Navíc jich bylo tolik, 
že si je ani nepamatuji.

Co děláte v situacích, kdy lidé nereagují tak, 
jak byste si přál, nedaří se Vám publikum „ro-
zehřát“?
Začnu se potit a před očima mám finálovou pís-
ničku. Ale lidi většinou reagují, takže tento stav si 
protrpím jen párkrát do roka.

Koho předvádíte nejraději?
Pokud nejsem nastydlý, tak operní pěvce. Není 
nad to si pořádně zařvat.

Rozesmát lidi je hodně náročné, je to takové 
balancování nad propastí, jak to snášíte?
Rozesmávat lidi mě bavilo už ve škole. Pokud 
jde o propasti, výšky a hloubky nesnáším moc 
dobře. Nad Macochou bych určitě nebalancoval! 

Na jevišti se asi musíte hodně „vyhecovat“, jak 
relaxujete po vystoupení?
Jeviště bych dával u lékaře na předpis. Člověk 
může být unavený, nemocný, něco ho bolí, ale 
když vstoupí na jeviště, je všechno zapomenuto 
a nebolí nic. A to tak potěší, že se po vystoupení 
nemusí ani relaxovat.

Kolik vystoupení absolvujete za rok a jak to 
snáší Vaše rodina?
Přesné číslo nevím, ale je jich dost. Máme doma 
dva záchytné body. Letní prázdniny a Vánoce. 
Hlavně léto si užijeme všichni pohromadě. Ale 
pokud není třeba 5 představení za sebou na Mora-
vě, jsem každý den doma, takže se denně vidíme.

O bavičích se říká, že jsou doma nudní. Jak je 
to u Vás?
To je otázka spíš pro manželku a dceru. Myslím, 
že manželka by mi dala tak 50% a dcera 100%.

Jak byste definoval dobrý vtip?
No přece takový, kterému se zasmějete! Pokud 
možno tak, že Vám tečou slzy.

Co spolehlivě pobaví českého diváka?
Jára Cimrman. 

Byl jste někdy se svým programem v zahraničí, 
kde?Pokud ne, troufl byste si na zahraniční 
publikum?
Byl jsem v Londýně, ve Vídni a v USA. Ovšem 
vždy pro české publikum. Na zahraniční publi-
kum bych si klidně troufl, ale asi by mi lidé nero-
zuměli. Zažil jsem ve Varech v Termálu Holanďa-
ny a… zatleskali, ale nesmáli se.

Vymýšlet scénky a vtipy musí být náročné, jak 
dlouho ještě „vydržíte“?
To nevím. Vzhledem k tomu, že se tím živím, tak 
doufám, že alespoň do důchodu. A když to nepůjde, 
udělám si rekvalifikaci na mluvčího na pohřbech. 
Díky za rozhovor.                                           

  -kuku-

Ohlédnutí za Zdišibálem

Úterý 12. listopadu nebylo pro Centrum Zdislava 
jen dalším běžným podzimním dnem. Opět po 
roce jsme se spolu s našimi klienty, jejich rodinný-
mi příslušníky, spřátelenými stacionáři a širokou 
veřejností sešli na 17. Zdišibále. Celé odpoledne 
se v novoměstském KD neslo v duchu tance a živé 

zábavy. Radost rozdávali a tančili pro nás studen-
ti ze SOŠ Bělisko. Nejen k předtančení hrála hu-
dební skupina Petrkyt. V programu nechyběla vý-
uka tanců. Hosté měli také možnost prohlédnout 
si výrobky, na kterých naši klienti během roku 
pilně pracovali. Zpestřením byla soutěž o ceny, 
které věnovali sponzoři. Děkujeme nejen jim za 
štědré dary, ale také NKZ za možnost bezplatné-
ho využití sálu KD, římskokatolickému farnímu 
úřadu, který věnoval květinovou výzdobu, mo-
derátorce Ladě Hubáčkové Pokorné a samozřej-
mě zaměstnancům a studentů SOŠ Bělisko za 
to, s jakým nadšením a ochotou nám pomáhají. 
Už nyní se těšíme na další akce, které společně 
podnikneme při příležitosti Mikuláše a Tří krá-
lů.   Mgr. Andrea Hašková, Centrum Zdislava

Ojedinělá Musica Bohemica 

Do novoměstského evangelického kostela přije-
de v sobotu 6. 12. 2014 v 18 hod. komorní soubor 

Musica Bohemica se svým předvánočně laděným 
programem. Tento zajímavý ansámbl existuje již 
třicet let. Ve svém repertoáru má různé skladby 
od baroka přes klasicismus až po hudbu sou-
časnou. Výjimečnou kapitolu tvoří originální 
interpretace lidové hudby, z níž vychází právě 
vánoční a velikonoční koncerty. Uměleckým 
vedoucím je multiinstrumentalista, skladatel 
a dirigent Jaroslav Krček, který se již od mládí 
věnuje folklóru i staré hudbě. Právě díky němu 
získávají koncerty Musica Bohemica osobitý 
styl, v němž se vyhýbá vysoké stylizaci a akade-

mické strnulosti. Jejich posláním je probudit v 
posluchači sympatie k anonymní lidové i staré 
hudbě, aniž by kladl nároky na znalosti histo-
rického kontextu vzniku skladby. Přesto se však 
náročný divák nemusí obávat a může si být jistý 
vysokou mírou uměleckého projevu. Zajímavos-
tí je, že soubor používá na svých vystoupeních 
nástroje vlastní výroby i nástroje historické, s 
nimiž se člověk setká snad už jen v muzeu. Sly-
šet podobný nástroj je pak opravdovým zážit-
kem. Vstupenky budou k zakoupení na místě za 
100 Kč, důchodci a ZTP mají 10% slevu. -phal- 

Patchwork
Novoměstský Patchwork club připravil před 
svátky hned dvě výstavy. První se uskuteční 
v pátek 12. prosince od 9 do 16 hod. na Vra-
tislavově náměstí U Slonků. Pokud si budete 
chtít umění patchworku sami vyzkoušet a ušít 
si např. vánoční hvězdičku, jste srdečně zváni 
13. a 14. prosince do DPS. Zde vám zástupky-
ně Patchwork clubu rády pomohou a poradí, a 
to v době od 11 do 16 hodin po oba dny.  -svj-

Půjčovní doba 
knihovny
22. 12.  12.30 – 17 hod.
23. 12. -  4.1.  zavřeno
5. 1.  12.30 - 17 hod.

V dalších dnech bude běžný provoz. Přesnou 
půjčovní dobu a další aktuality najdete na webu: 
knihovna.nmnm.cz 

Před 100 lety, 9. prosince 1914, se v Novém Městě 
na Moravě narodil malíř Bohumil Puchýř. Malířův 
otec přivedl rodinu z nedalekých Křižánek, aby zde 
vyráběl dřevěné barevné hračky. Bohumil od dět-
ství pomáhal tatínkovi malovat hračky pestrými 
barvami. Snad to byl ten moment barevné jásavos-
ti a radostnosti, který později vstoupil do malířova 
díla. Absolvoval novoměstskou reálku a následně 
studoval kreslení a deskriptivní geometrii v Praze 
a Brně a také Přírodovědeckou fakultu v  Brně. 
Jako pedagog působil v Uherské Brodě, na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Pardubicích, na 
VUT v Brně a externě na Vysoké škole zeměděl-

ské v Brně. Každou volnou chvíli a školní prázd-
niny trávil v ateliéru v Rokytně, odkud vycházel 
a vyjížděl malovat přímo do terénu.  Byl především 
krajinářem, ale též malířem krásných zátiší. Často 
jsme ho mohli potkávat u Rokytna, Nového Města, 
Křižánek, Fryšavy, Jimramova, Studnic, Odrance, 
Medlova, Vříště, Roženeckých Pasek, Milov, Bře-
zin, Sněžného a na jiných místech, kde maloval 
krajinu ve všech ročních obdobích a proměnách. 
Nejednou se nechal inspirovat místy spjatými 
s dílem Petra Křičky (Křičkova borovice, Šípkový 
keř), obrazem připomněl malíře Josefa Jambora 
z Pohledce (Rodná chalupa J. Jambora), Josefa 

V. Plevu (Bobšova cesta) aj. Poprvé Bohumil Pu-
chýř vystavoval v roce 1942 v rodném domě. Dále 
už následovaly desítky samostatných a společných 
výstav. Svým dílem potěšil přátele umění řady 
evropských zemí, Kanady, USA. Je zastoupen ve 
sbírkách, galeriích. Byl skromným a pracovitým 
člověkem a umělcem s krásným vztahem k lidem. 
Když nás 6. října 1985 náhle opustil ve svém ate-
liéru v Rokytně, zarmoutil přátele a milovníky ho-
ráckého výtvarného umění. Zůstalo nedokončené 
dílo a nejedna tichá vzpomínka.  Mgr. Josef Pavlík

Redakčně upraveno a zkráceno, celé znění najdete 
na noviny.nmnm.cz

100. výročí narození Bohumila Puchýře

„Buď zdráva zimo! Samoto a mraze v šeře, / jež 
v prsou dusíš dech, / snu těsná rakvi, sfingo vrytá 
na mé dveře / v urputných obrysech!“ Verše Su-
zanne Renaud, francouzské básnířky a manželky 
básníka a grafika Bohuslava Reynka, zvou ve 
čtvrtek 11. prosince 2014 v 17 hodin do Horácké 
galerie poodhalit petrkovský příběh umělecké ro-
diny Reynků, jenž jednou životní etapou skončil 
letos na podzim. Na počest uzavřeného života 
synů Bohuslava Reynka – Daniela a Jiřího - bu-
dou v zámecké arkádě vystaveny jejich fotografic-
ké a překladatelské práce. Danielova tvorba vy-
chází z grafických a fotografických experimentů, 
které společně podnikal již se svým otcem. Sám 
však začal fotografovat již ve  čtyřicátých letech 
a od poloviny let šedesátých tvořil fotomontá-
že, když přes sebe skládal dvojice barevných 
snímků. Výstavu doplní překlady francouzské 
literatury Danielova o rok mladšího bratra Ji-

řího a fotografie z rodinného statku v  Petrkově 
na Havlíčkobrodsku. V rámci vernisáže se usku-
teční také projekce dokumentárního filmu Kluci 
režisérky Terezy Brázdové o životě obou brat-
rů, samotná výstava potrvá do 25. ledna 2015. 

-kuku-

Uzavřený příběh bratrů Reynkových Vánoce v muzeu
Vánoční jarmark se letos koná v pátek 12. pro-
since od 9 do 16 hodin. Na tradiční předvádě-
cí a prodejní akci se můžete těšit na skleněné, 
drátované, háčkované nebo šité vánoční ozdo-
by, výrobky z pediku, šustí, vizovické pečivo, 
včelařské produkty nebo vyřezávané betlémy 
pana Malého ze Sebranic. Ve výtvarné dílně si 
potisknete tašky, trička nebo prostírky modro-
tiskovými formami paní Danzingerové z Olešné. 
Vánoční atmosféru podpoří betlémy z depozitá-
ře muzea, které budou vystaveny v patře muzea 
už od 4. prosince, po celé vánoční svátky bude 
stále přístupná večerníčková výstava Krysáků. 
Pro nejmenší návštěvníky je během výstavy při-
praveno promítání příběhů Huberta, Hodana a 
Edy. A ve čtvrtek 18. prosince od 16 hodin na vás 
čeká beseda o tradičních Vánocích na Horácku. 
Vstup na jarmark a besedu je zdarma.                -ah-

V prosinci máte možnost zúčastnit se komentované prohlídky města, a to v sobotu 6. pro-
since od 15 hodin. Sraz je v IC. Další prohlídky se uskuteční v sobotu 10. ledna 2015 v 10 
hodin a v sobotu 31. ledna 2015 v 15 hodin. Zájemci o prohlídku v jiný den či čas se mohou 
domluvit na tel. čísle: 601 592 013. 
V případě nepříznivého počasí (déšť, sněžení) nebude mít průvodkyně historický kostým.
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O novoměstských ulicích: V Trni

Již dva roky se na stránkách Novoměstska pro-
cházíme po novoměstských ulicích, poznáváme 
jejich historii a seznamujeme se s  osudy lidí 
v  nich žijících. Věříme, že vás zatím „nohy ne-
bolí“ a společně s  námi vykročíte i do dalšího 
roku. V  něm náš seriál dostane poněkud jinou 
podobu, čeká nás Zmizelé Nové Město. Nebu-

deme se již věnovat celým ulicím, ale jednot-
livým stavbám, které již sice zmizely z  očí, ale 
z myslí pamětníků ne. A jsou-li pamětníci mezi 
vámi, milí čtenáři, může se lehko stát, že i vy 
se budete autorsky podílet na obsahu dalších 
čísel. Stačí jen sepsat své vzpomínky na zanik-
lé domy nebo známé či zajímavé osoby s  nimi 

spjaté a zaslat je do redakce Novoměstska, nebo 
je přinést do Horáckého muzea. Těšíme se, že 
i vy rozšíříte poznání historie našeho krásné-
ho města. Malou ochutnávkou z  toho, co vás 
příští rok čeká, jsou následující stránky věno-
vané jednomu zaniklému koutu Nového Města.

Vaši „Uličníci“

Závěrem i úvodem

Bylo živo na panské střelnici v Trni té druhé 
májové neděle, kdy lahodné paprsky sluneč-
ní vylákaly mládež i starší měšťany pod řídké 
smrčky a staré javory, v jejichž stínu postave-
no několik stolků a laviček. Byla tu hospoda 
a vedle ní prostranná dřevěná bouda se tře-
mi širokými, nezasklenými okny v průčelí, 
z nichž panští úředníci a okolní myslivci kaž-
dé letní neděle stříleli do terče – do „šajby“ se 
tenkrát říkalo – postaveného před omítnutou 
zídkou za širokou loukou, teď zlatistými kali-
chy šťavnatých blatouchů bohatě rozkvetlou. 
Taky zámožní rynkovní měšťané dali se rádi 
pány pozvat ke střelbě, přičemž bylo možno 
pochlubiti se několika větami hranaté němči-
ny, uvízlé v paměti z dob dvouletého pobytu 

na jihlavské „hauptschule“. Od rynku hr-
nuli se lidé z požehnání a úzkou uličkou od 
Nových Domů trousili se do Trně muzikanti 
v celém okolí slavné „bandy“ Macháčkovy. 
Jejich kapelník, vytáhlý mistr švec s tmavou 
dlouhou bradou, vrásčitých tváří, s brejlemi 
na mrkavých očích, vlastenec známý, který 
jako gardista v osmačtyřicátém roce spě-
chal Praze na pomoc, a tehdy u Primasů na 
dvorku, vyskočiv na sudy, ohnivě deklamoval 
o svobodě, teď vážně kráčel pozadu. Před ním 
loudal se pozounista Šefelín, hrozných knírů 
a vyjevených očí; stolař Čejka s lesknoucí se 
křídlovkou a Tomáš Peňáz se žlutým klarine-
tem pod paží docházeli už k muzikantské la-
vici. Ze střelnice ozývaly se co chvíle třaskavé 

výstřely, u stolů pod stromy bylo šumno jako 
o pouti. Mezi lavicemi procházela stará „pro-
dávka“, vrásčitých, ale jablíčkově ruměných 
lící, nabízejíc křehké a libovonné oplatky, svá-
teční pochoutku veškeré mládeže. Širokoplecí 
hostinský a jeho dorůstající synek s bílými zá-
stěrami roznášeli uzené párky, šťavnaté, dob-
ře pepřené, masa lahodně proleženého a řízné 
pivo v dlouhých, úzkých sklenicích, ze kterých, 
jak spěchali, smetanová pěna na trávu kapa-
la. Z  dřevěného krytého kuželníku rachotily 
hroutící se kuželky, lomozily koule valící se 
nakloněným korýtkem zpět ke hráčům, kteří 
zhusta nevázaným smíchem i hulákavým kři-
kem jevili hráčský zápal a rozpoutanou náladu.   

(úryvek ze IV. kapitoly)

Do jisté míry můžeme ulici Budovatelů přiznat 
určitou výjimečnost. Nejen proto, že se v ní budu-
je krytý bazén se zařízením pro relaxaci, po kte-
rém Novoměšťáci dlouho toužili, ale i v minulosti, 
kdy se tato místní část nazývala V Trni, zde byla 
vybudována obecní střelnice. Do třetice možno 
připomenout také vybudování prvního celodře-
věného lyžařského můstku (dříve se skákalo pou-

ze na můstcích sněhových) v Novém Městě. Výji-
mečný byl tím, že ho jeho budovatelé na léto vždy 
rozebrali, aby se mohlo obdělávat pole. Stával 
v letech 1923-1926 na Prášilově mezi, a to na pro-
tilehlém svahu za říčkou Bezděčkou, v místech, 
kde se rozšiřuje údolní louka (dříve zvaná Vel-
kostatská luka). Je to hned za nynější prodejnou 
Billa. 27. až 28. ledna 1923 v rámci VII. ročníku 

veřejných lyžařských závodů zde skákalo patnáct 
závodníků v závodě sdruženém a deset v závo-
dě prostém. Nejpěkněji  prováděl skoky Zdeněk 
Svítil z Nového Města. Skákalo se nejvíce 24 m. 
Diváků bylo na všech závodech víc jak 1 500. Na 
VII. mezinárodním lyžařském kongresu v Praze 
1923 bylo konstatováno: „Obec Nové Město by 
měla poskytnout Sportovnímu klubu vydatnou 
podporu neb bez skoku není lyžařství a zdejšímu 
klubu nastává nyní přímo nutnost postarati se 
o takový můstek, který by mohl býti připraven 
pro závody, kde nutno konkurovati s  cizinou.“ 
Dne 13. ledna 1924 zde skákalo při závodu do-
rostu 50 závodníků a v témže roce 24. - 27. ledna 
při VIII. ročníku veřejných lyžařských závodů 15 
dorostenců a 29 dospělých v závodě sdruženém. 
Můstek v Trni posloužil potom až v roce 1938 při 
XXIII. veřejných závodech, kdy se můstek opra-
voval na kopci Šibenice. Závodů se zúčastnilo 20 
závodníků, a pro špatný sníh byla délka skoku 
nejvíce 22 metry. Po 2. světové válce vysázeli Prá-
šilovi na mezi třešňový sad. Půjdete-li  směrem 
od Billy na procházku, tak po pravici budete mít 
onen svah,  vlevo pak louku chráněnou CHKO. 
I toto tiché údolí je vlastně svým způsobem vý-
jimečné nejen pro obyvatele ulice Budovatelů. 

Jiří Janíček

Výjimečná ulice

Jan Karník: Soumrak rodu Jamborova

Blíží se konec roku, tak proč si trochu nezastří-
let. Nenavštívíme však střelnici na Bělisku, ale 
protože se pohybujeme v  dobách minulých, po-
budeme chvíli V Trni. Nebude nás píchat šípkové 
trní, ale kolem uší nám budou hvízdat kulky pánů 
střelců. Mimochodem místo, kde stávala první 
novoměstská střelnice, má své pojmenování 
údajně odvozeno od sanytru (salnitru čili ledku). 
Stávala tu kdysi saliterna, v níž se ledek, výchozí 
surovina pro výrobu střelného prachu, za velké-
ho smradu zpracovával. Saliterna se časem ob-
rátila v prach a z místa v salitrni  zbylo jen v trni. 
Z  města se sem chodilo uličkou mezi domy čp. 
236 a 239 stojícími na počátku Nových Domů 
(dnes již nestojícími domy po pravé straně Masa-
rykovy ulice) směrem k Oboře. Stával tu domek, 
patřící velkostatku, který sloužil jako hospoda, 
a u něj dřevěná bouda, užívaná střeleckou spo-
lečností, s  třemi místnostmi – vlevo pro hosty 
a tanec, uprostřed pro střelce a vpravo pak malá 

místnost pro nabíječe. V zahradě bývala hostům 
k  dispozici i krytá kuželna. Existenci střelecké 
společnosti v  Novém Městě máme doloženou 
mezi lety 1813–1887, a můžeme ji tak pokládat 
za nejstarší novoměstský spolek. Střelnice stála 
na pozemku velkostatku a jeho ředitel býval vždy 
i předsedou střelecké společnosti. Další členstvo 

tvořila vybraná společnost úředníků velkostatku 
z  města i okolí, předních novoměstských měš-
ťanů, světských duchovních (katolických farářů 
a kaplanů, evangelických pastorů) a po roce 1850, 
kdy se stalo Nové Město centrem okresu, i stát-
ních úředníků. Mezi střelce jako host někdy za-
vítala i představená nadačního ústavu. Brněnský 
ústav šlechtičen byl totiž majitelem novoměst-
ského velkostatku. Obvyklý počet střeleb během 
jednoho roku kolísal mezi dvaceti až třiceti. Střel-
ba byla sezonní záležitostí, probíhala od května 
do října, kdy panovalo poměrně teplé počasí a po 
celý den byl dostatek světla. Střílelo se na kruho-
vý terč namalovaný na dřevěných prknech, která 
byla umístěna na malé zídce, zasazené v  břehu 
přes louku naproti střelecké boudě. Zasáhl-li 
střelec druhý kruh od středu, vyjel zpoza zídky 
dřevěný panák, který narazil na kapsli umístěnou 
u hmoždíře, a vyšla rána. Při zásahu do prvního 
kruhu nebo přímo do středu vyjeli panáci z obou 
stran zídky a nad zídkou se navíc vztyčil císařský 
orel. Občas některý člen nechal na vlastní nákla-
dy terč vymalovat. Malovaný terč byl „zastřílen“ 
a pak sloužil pouze k  ozdobě střelecké boudy. 
Zásahy střelcům oznamoval ukazatel (terčovní), 
který po výstřelu vyběhl ze zděné budky, stojící 
nedaleko zídky s  terčem, a kolikrát zatočil ru-
kou dokola, tolik získal střelec bodů. Vrcholem 
střelecké sezony bývala několikadenní královská 
střelba, do níž se po zaplacení poplatku mohl 
přihlásit kdokoli. Nejlepší střelec se stal králem 
a získal tučnou finanční odměnu 50 zlatých, další 
dva – 1. a 2. maršál – již byli poděleni skromně-
ji. Rozdělovalo se celkem 30 peněžitých odměn. 
Nejhorší střelec byl dekorován papírovým prasát-
kem a podělen 30 krejcary. Kromě vlastní střelby 
se soutěžilo i v  hraní kuželek či střelbě „od ptá-
ka“. Jeden konec provazu byl přivázán ke sloupu 
s ptákem a druhým koncem se trefoval malý terč. 
Nejlevnější soutěží byl tyrol – dřevěný panák s vy-
říznutým srdcem, do kterého se házely kuličky. 
Někdy se házelo do otevřené huby panáka. Sou-
těžilo se po celý den s pauzou na oběd. Na střel-
nici se šenkovalo víno a pivo, vyhrávala muzika, 
u stolů v zahradě se pilo, besedovalo a hrály se 
karty. Královskou střelbu zakončoval slavnostní 
průvod, v  jehož čele kráčel ukazatel ve slavnost-

ním šatu s  dvourohým kloboukem, za ním se 
řadila kapela, následovali střelci – za korouhví 
se zlatými třásněmi kráčel král, za korouhvemi 
s  atlasovými stuhami maršálové, oddíl střelců 
uzavíral nositel „prasátka“, za střelci postupo-
vali kuželkáři a na konci házeči od ptáka a tyrola. 
Průvod provázený četným obecenstvem došel 
v povznesené náladě až do vybrané hospody. Zde 
se konala až do rána velkolepá hostina, spojená 
s taneční zábavou. Po setmění navíc oblohu roz-
zářila slavnostní iluminace. Ale jak se říká, každá 
legrace něco stojí. Střelba bývala poměrně dra-
hou zábavou, a tak postupně zájem střelců ocha-
boval, až nakonec střelnice osiřela. Jak vtipně 
pravil Filip Pálka, bývalý ukazatel při střelbách: 

„Páni sice by kulky měli, ale prachy nemají.“ Střel-
nici pak nějaký čas využívali nájemci hostince 
V Trni k nedělním zábavám. Dřevěná stavba ale 
časem také sešla a byla stržena, hostinec tu vydr-
žel o něco déle. Dům čp. 237 zvaný V Trni neušel 
asanaci Masarykovy (tehdy Gottwaldovy) ulice 
v  80. letech minulého století. A na místě zboře-
ných domů se pak budovala ulice Budovatelů.

Vít Křesadlo

O nejstarším novoměstském spolku

Můstek  V Trni kolem roku 1923

V příštím čísle: 
Zmizelé Nové Město 

Škrlův dům 

Pohled k Trni od Obory 

Tzv. Švandova ulička, kudy se z Masarykovy 
ulice chodilo do Trně

Zídka s terčem v kronice Petra Šíra-Tovary 

Malovaný terč s neapolským námořníkem
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Pro

Lenka
MAD I OVÁ

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

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

Provádím 
levně veškeré 

zednické práce
a zateplování fasád. 

Tel.: 721 229 928
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Za nákup nad 
1500 Kč získáte
rodinný vstup 
na 90 minut 

do aquaparku
ZDARMA

Darujte 
wellness –

široký výběr 
vánočních 
dárkových 
poukazů

skutečné wellness na dosah

Aquapark, Fitness centrum,
Relax centrum, Restaurace

Nákup poukazů na pokladně wellness centra nebo přes e-shop
na www.wellnesskurim.cz, Blanenská 1082, Kuřim, tel. 541 420 240

www.zookramek.cz

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

Masové tyèinky pro 
koèky a psy 

 rùzné pøíchutì

12,90 Kè

Proplan Puppy - granule 
pro štìòata kuøecí 

1 kg

konzerva pro koèky 
s kachnou a perlièkou 400g

   13 Kè od 40 Kè

 Brit Carnilove High in Chicken
  superpremivé granule pro

 dospìlé psy 12 kg

     1 469 Kè

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

Akce platí od 15.11. 
do 15.12. nebo do 
vyprodání zásob

kapsièky pro koèky
rùzné pøíchutì

   16 Kè    39 Kè

      17 Kè

krmivo speciál pro králíky 
a morèata 

1 kg

 89 Kè

SUPER CENA

sluneènice èerná 
volná, 1 kg

Nutrimix - minerály a vitamíny 
  pro plazy a želvy 

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.

Přijďte se podívat na opravdu výjimečný 
vůz, jakým je ŠKODA Fabia nové generace.

Navštivte svého autorizovaného 
prodejce ŠKODA a přesvědčíte se sami.

skoda-auto.cz

ZCELA NOVÁ ŠKODA FABIA

HNED VÍTE,  
ŽE PŘIJÍŽDÍ NĚKDO

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

prosinec výstava Hlavně hravě; Sklo Jaroslava Svobody Horácká galerie
prosinec výstava Leonard Rotter - akvarely, sochy; Jan Buchta - sochy Horácká galerie
prosinec výstava Krysáci Horácké muzeum
do 6. 12. výstava Miroslav Myška – fotografie Horácká galerie

1. - 22.12. výstava Vánoce v knihovně; Jak sportuje II. ZŠ městská knihovna
1.12.    9:00 pro děti Mateřské centrum: Mikulášské tvoření kulturní dům
1.12.  13:00 sport Školní liga - hod medicinbalem do dálky tělocvična I. ZŠ
1.12.  15:00 ostatní Klub seniorů: Mikulášská na Vrchovině Penzion Vrchovina
2.12.  19:00 ostatní Zdeněk Izer - "Furtluftdurch tour" kulturní dům
3.12.  19:00 tanec Tančírna aneb Volné večery s tancem /waltz, samba/ kulturní dům
4.12.  17:00 koncert Adventní koncert ZUŠ Jana Štursy evangelický kostel

5.12.  14:00 pro děti Mikulášské čertohrátky H.muzeum, H.galerie
5.12.  16:30 pro děti Mikulášská nadílka katolický kostel
5.12.  17:00 pro děti Čertovský večer pro rodiny s dětmi Hotel Horní Dvůr
6.12.  15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Horácké muzeum
6.12.  18:00 koncert Musica Bohemica evangelický kostel

5. - 7.12. gastro Rybí hody  Tur. Chata Studnice
8.12.    9:00 pro děti Mateřské centrum: Otevřená herna kulturní dům
11.12.   9:00 ostatní Prostějovská móda Volanský kulturní dům
11.12. 17:00 vernisáž Daniel Reynek / fotografie, Jiří Reynek / překlady Horácká galerie
12.12.   8:00 trh Vánoční trh Vratislavovo náměstí
12.12.   9:00 trh Muzejní vánoční jarmark Horácké muzeum
12.12. 17:00 koncert Vánoční dech (dechový orchestr ZUŠáci) kulturní dům
13. - 14.12. výstava Vánoce s patchworkem                                      (11:00-16:00) jídelna DPS

13.12.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
13.12.   8:00 ostatní Historická rekonstrukce paravýsadku TUNGSTEN Studnice
13.12.   9:00 dílna Vítání světla   (čtení o sv. Lucii i v 10:30, v 12:30 a ve 14:00) Horácká galerie
14.12. 10:30 pro děti Vánoční hra kulturní dům
14.12. 17:00 koncert Naďa Urbánková a Bokomara evangelický kostel
15.12.   9:00 pro děti Mateřské centrum: Otevřená herna kulturní dům
15.12. 15:00 koncert Klub seniorů: Předvánoční posezení s hudbou jídelna DPS
16.12. 18:00 koncert Koncert k Roku české hudby Horácká galerie
17.12. 20:00 film Nick Cave: 20 000 dní na Zemi kulturní dům
18.12. 16:00 vzdělání Vánoce na Horácku - beseda o tradičních zvycích Horácké muzeum
18.12. 19:00 vzdělání Radek Jaroš - beseda pro Zdislavu kulturní dům
19.12. 19:00 tanec Páteční party tančírna kulturní dům
19. - 23.12. gastro Zvěřinové hody aneb Volání divočiny Hotel Horní Dvůr

21.12. 16:00 film Kráska a zvíře kulturní dům
23.12. 18:00 ostatní Betlémské světlo na náměstí    (také 24.12. od 8:45 v DPS) Vratislavovo náměstí
24.12. 15:30 divadlo Dětská vánoční hra: Aby nás nezahanbili osel, vůl a kráva evangelický kostel
24.12. 16:00 ostatní Vánoční vigilie, troubení koled z věže kostela katolický kostel
24.12. 17:00 gastro Štědrovečerní degustační večer Hotel Horní Dvůr
26.12. 10:00 sport Štěpánské závody, Českomor. pohár v klasickém lyžování Vysočina Arena
26.12. 19:00 tanec Štěpánská zábava, hraje skupina Tonic kulturní dům
28. - 30.12. sport Biatlonové závody SCM Open Vysočina Arena

28.12. 17:00 koncert Vánoční koncert: Varhanní koncert E. a L. Moravetzových evangelický kostel
31.12. 19:00 ostatní Silvestrovský večer Hotel Horní Dvůr
31.12. 20:00 ostatní Silvestr ve Včele Restaurace Včela

KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM
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