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Novoměstské kulturní léto je v plném proudu

Město podpoří MS v horských kolech 
Mistrovství světa v horských kolech přivítá Nové 
Město v příštím roce. Již v tuto chvíli je jasné, že 
vrcholnou sportovní akci podpoří naše město 
částkou 2 miliony korun. Zastupitelé prozatím 
schválili podporu ve výši 1 milionu, s  druhým 
milionem bude počítat finanční výbor při sesta-
vování rozpočtu na příští rok. „Peníze budou 
použity na úhradu poplatku pro mezinárodní 
federaci,“ říká místostarosta Nového Města Sta-

nislav Marek. V porovnání s ostatními městy jde 
o zlomek částky, která půjde z novoměstské kasy. 
K tomu si město díky pořádání šampionátu udě-
lá reklamu k nezaplacení. Už teď se těší výborné 
pověsti. Sportovní podniky jsou tu hodnoceny 
v superlativech. „Závody horských kol ve Vyso-
čina Areně byly po čtyři roky vyhodnoceny jako 
nejlepší ve Světovém poháru. Právě díky tomu 
jsme se stali hostiteli MS,“ doplňuje Marek. Na-

víc půjde o jednu z  mála vrcholových sportov-
ních akcí v roce 2016 v České republice. Samot-
ný šampionát se bude konat od 1. do 3. července 
2016. O jeho pořádání bojovalo Nové Město 
do poslední chvíle s německým Albstadtem. 
Ve Vysočina Areně se pojedou závody v cross 
country, sprintu, štafetách a v trialu. Novoměst-
ské závody budou zároveň poslední možností 
nominovat se na OH v Riu de Janeiro.      -mah-
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Fotogalerie Jan Hus

Letní prázdniny se již naklonily do své druhé půl-
ky a stejně tak novoměstské kulturní léto, jež na-
bídlo mnoho zajímavých akcí. Plejádu kulturních 
zážitků zahájila slavnost Nova Civitas. Během 
dvou dnů mohli občané i návštěvníci Nového 
Města zhlédnout pestrý program hned na dvou 
scénách. Zatímco hlavní pódium patřilo jako kaž-
dý rok novoměstským školám, příspěvkovým or-
ganizacím a večerním koncertům kapel různých 
žánrů, druhá scéna na nádvoří Horácké galerie 
zněla zvukem didgeridoo, klasické hudby, pohád-
kami pro děti, a dokonce přišel i kouzelník. Také 
doprovodný program skýtal široké spektrum vy-
žití  pro všechny. Než se vstřebaly dojmy z Nova 

Civitas, přišlo odhalení sochy M. Jana Husa 
v parku před evangelickým kostelem. Touto udá-
lostí vyvrcholil Rok Jana Štursy a hned v následu-
jícím týdnu ožily prostory kolem i uvnitř zámku. 
Na každoroční týdenní workshop s názvem No-
voměstské Slunohraní se sjeli hudebníci z  celé 
republiky i ze zahraničí, aby předvedli kvalitní 
hudební produkci na pátečním závěrečném kon-
certě. Součástí tohoto hudebního šílenství bylo 
i vystoupení jazzové zpěvačky Melanie Scholtz, 
koncert Ivy Bittové a muzicírování v parku pod 
vedením Janáčkova kvarteta. Hojné návštěvnos-
ti se dočkalo letní kino, Rokytenská harmonika 
či hudební festival místních kapel Váza Fest. 

V druhé půlce prázdnin se uskuteční další kul-
turní události, které zpestří zbytek léta. Zámec-
ké nádvoří láká na dvě zajímavé akce. První 
srpnový pátek vás pod tajuplným názvem Večer 
pěti Pé čeká příjemné posezení s občerstvením 
a 22. 8. se budete moci zaposlouchat do tónů 
cimbálové muziky. Každých čtrnáct dní na vás 
i nadále čeká letní kino a farmářské trhy. Nebude 
chybět ani tradiční Pouť na Kostelíčku. Novin-
kou je Setkání s romskou kulturou, a to v pátek 
28. 8. od 16 hodin na Koupališti. Sladkou tečku 
za prázdninami udělají o den později Slavnosti 
medu, které proběhnou na Vratislavově náměstí.  
 -phal-

Otevřenější Rada města NMnM
Nové Město učinilo další krok k  otevřenosti. 
Nově budou moci občané získat více infor-
mací týkajících se jednání Rady města. Vy-
chází to z  nového jednacího řádu, který již 

radní schválili. „Veřejnost se může dopředu 
seznámit s programem schůzí Rady města. 
Novinkou je také možnost sledovat hlasová-
ní jednotlivých členů o jednotlivých projed-

návaných bodech,“ přibližuje novoměstský 
starosta Michal Šmarda. Doposud byly zve-
řejňovány pouze výsledné zápisy ze schůze.

Pokračování na straně 2
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Co nového na stavbě?
Srpen

Schválené půjčky 

Oranžové hřiště 
Město uspělo v  grantovém řízení Oranžové 
hřiště, které vyhlásila Nadace ČEZ. Díky jeho 
prostředkům bude opraveno hřiště na Holub-
ce. Rekonstrukce si vyžádá částku 150  tis. Kč, 
příspěvek od energetického koncernu bude či-
nit 135 tis. Kč. Peníze na hřiště nejsou jedinými 
prostředky od ČEZu. Město bylo rovněž úspěšné 
v  případě grantového řízení projektu Oranžový 
přechod 2015. Dojde tak k úpravě přechodu na 
Žďárské ulici, který bude nově nasvícen. -mah-

Otevřenější Rada města NMnM
Z  těch bylo patrné, kdo z  radních se hlasová-
ní zúčastnil, o jakých bodech bylo hlasováno 
a v  jakém poměru hlasů. Nyní tomu bude jinak, 
informací týkajících se hlasování přibude. „Tato 
nová úprava maximálně využívá limitů sta-
novených zákonem o obcích, podle kterého je 
jednání rady města neveřejné,“ přibližuje sta-
rosta. Vedle toho již radnice využívá klikacího 
rozpočtu, prostřednictvím kterého je možné 

zkontrolovat nejenom hospodaření města, ale 
i jeho příspěvkových organizaci. Kdokoliv může 
také na internetu nahlédnout do smluv, které 
naše město uzavírá. Zveřejňovány jsou také 
materiály k zasedání zastupitelstva, a to včetně 
jejich příloh. Tyto podklady jsou zveřejňovány 
nejpozději 3 dny před zasedáním. Nový jednací 
řád Rady města, která je druhým nejvyšším orgá-
nem města, je zveřejněn na webu radnice. -mah- 

Pokračování ze strany 1

Nová zastávka v areálu nemocnice

Bezpečnostní asistenti pomohou tam, kde bude třeba 
V ulicích města by mohli přibýt bezpečnostní asi-
stenti. Byli by tu od toho, aby vypomáhali. Zpo-
čátku se počítá s jejich dohledem u přechodů pro 
chodce v blízkosti školních zařízení. Vidět by tak 
byli v ranních hodinách, kdy školáci docházejí na 
vyučování. „Do budoucna uvažujeme o dalších 
možnostech výpomoci. Jde například o organiza-
ci parkování v době, kdy se ve městě konají velké 
akce,“ přibližuje novoměstský starosta Michal 
Šmarda. To by přivítali také strážníci. „Mohli 

bychom se věnovat dalším povinnostem, jako 
je zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy při 
těchto akcích,“ říká jejich šéf Jiří Hradil. V letoš-
ním roce by se mohla zapojit čtveřice asistentů. 
Záležet bude na zájmu veřejnosti. Bezpečnost-
ním asistentem se může stát ten, kdo dovršil 
18 let, vlastní řidičský průkaz, nemá záznam 
v  trestním rejstříku, těší se dobrému zdraví 
a je způsobilý k  právním úkonům. „Nepůjde 
o úřední osobu. Asistent nedisponuje žádnou 

zvláštní pravomocí, vyjma zvláštního oprávnění 
na základě příslušného pověření k zastavování 
vozidel,“ doplňuje Hradil. Zájemci, kteří uspějí 
ve výběrovém řízení, budou mít pro činnost asi-
stenta úřední pověření. Poznávacím znamením 
bude reflexní vesta a kšiltovka. „Předpokládá-
me, že by tato činnost byla vykonávána dobro-
volně. Vše však závisí na výsledku výběrového 
řízení a na počtu uchazečů,“ uzavírá Šmarda. 

-mah-

Městská policie hledá dobrovolníky na pozi-
ci „bezpečnostní asistent“, kteří by zajišťovali 
zejména v  ranních hodinách bezpečný přechod 
dětí a školní mládeže na přechodech pro chodce. 
Zájemci mohou zaslat přihlášky do 14. 8. 2015 
na adresu: Město Nové Město na Moravě, Vra-
tislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na 
Moravě, obálku označte nápisem Bezpečnostní 
asistent.  Bližší informace u velitele MP Jiřího 
Hradila na tel. čísle 566  598  441, 776 612 033.

Zapojíte se?
Zastupitelé schválili poskytnutí půjček z  Fon-
du rozvoje bydlení. Finanční prostředky budou 
moci úspěšní žadatelé použít na opravy a moder-
nizaci rodinných a bytových domů a bytů. Pří-
jemnou novinkou pro letošní rok je snížení výše 
úroků. Původní 3% úroková sazba se snížila na 
1,95%. Žádat o půjčku bude možné i na podzim 
letošního roku, kdy proběhne druhé kolo. -mah-

Hladina rybníka
Stav hladiny Kazimírova rybníka je i přes  tep-
lé dny obvyklý. Vody v  něm rapidně neubývá a 
výrazný pokles stavu zatím nehrozí. Hladina 
je tak udržována v souladu se schváleným pro-
vozním a manipulačním řádem. Díky tomu 
i voda neteče přes bezpečnostní přepad. Ten 
slouží pouze jako ochrana hráze rybníka při po-
vodňových situacích pro svedení vody, kterou 
již nelze odvést vypouštěcím zařízením. -mah-

Letní trhy
V  plném proudu je sezona letních farmářských 
trhů. Konají se na Vratislavově náměstí a nakou-
pit je tu možné čerstvou zeleninu, ovoce, uzeniny, 
mléčné výrobky, vajíčka, sladké pečivo, koření 
či včelařské produkty. Nejbližší se uskuteční 
už 1. srpna. V rámci doprovodného programu 
proběhne v parku bylinkový workshop. -mah-

V srpnu budou na stavbě Městských lázní 
pracovat obkladači a dlaždiči, a to především 
v zázemí šaten, welness a v bazénové hale. 
Pokračovat se bude ve stavbě sádrokarto-
nových konstrukcí v 1. a 2. nadzemním pat-
ře, terénních úpravách a dokončeny budou 
také práce na prosklené fasádě. O tom, že 
otevření Městských lázních se blíží, svědčí 
i kompletace kotelny, montáž strojoven vzdu-
chotechniky, koncových prvků bazénové tech-
nologie a montáž zámečnických prvků.  -svj-

V  plném proudu je stavba zastávky Novoměst-
ské dopravy v  areálu nemocnice, která vznikne 
u chirurgického pavilonu. „K rozšíření dopravy 
jsme přistoupili na základě připomínek obyvatel,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda. Do-
prava do nemocnice se novou zastávkou nejen 
zjednoduší, ale také zkomfortní. Doposud mohli 
lidé využívat zastávky Novoměstské dopravy pod 
a nad nemocnicí. Zřízení nového stanoviště při-
tom nijak nenaruší chod nemocničního zařízení. 
Vadit nebude ani projíždějícím sanitkám. Od běž-
ného provozu bude zastávka částečně oddělena. 
V areálu se navíc rozšíří cesta, kudy projíždějí auta, 
a také chodník bude širší. Do areálu bude autobus 
vjíždět horní branou, vyjede spodní. Obě místa 

sice oddělují závory, řidiči však budou vybaveni 
dálkovými ovladači.  „Stejně jako řidiči  sanitek 
i oni dostanou dálkový ovladač závory. Jakmile k ní 
bude řidič přijíždět, zmáčkne tlačítko a závora se 
před ním otevře a za ním se pak automaticky zavře. 
A to samé ho čeká u dolní brány," popisuje mluvčí 
nemocnice Roman Kratochvíl. Nová zastávka se 
zprovozní na začátku září. „Lidem určitě poslouží. 
Podle statistiky jsou nejčastějšími uživateli Novo-
městské dopravy žáci a studenti, kteří jezdí ráno 
do školy, a pak senioři, již míří do nemocnice,“ 
doplňuje starosta. S novou zastávkou však změny 
týkající se městské dopravy nekončí. „Provoz je 
a bude i nadále vyhodnocován,“ uzavírá Šmarda. 

-mah-

Tým Městských lázní vybrán   
Vedení Městských lázní vybralo téměř kom-
pletní tým, který se bude starat o jejich chod. 
O práci byl obrovský zájem. „Sešlo se nám 
kolem 150 životopisů a nabídek a k výběru 
zaměstnanců jsme přistoupili s nejvyšší priori-
tou a věnovali tomu měsíc práce. Věřím, že se 
nám tato energie vrátí v kvalitních službách a 
personálu, ke kterému se budou návštěvníci 
rádi vracet,“ popisuje šéf Městských lázní Jiří 
Brychta. Do práce nastoupí noví zaměstnanci 
na přelomu září a října. V  současnosti se mo-

hou stále hlásit zájemci o brigádu. Jde o plav-
číky s certifikátem a maséry s náležitými kurzy. 
Nejen personálními otázkami je nyní vedení 
lázní zaměstnáno. Značnou pozornost vyžaduje 
samotná stavba, která pomalu finišuje. „V sou-
časné době vybíráme barvy interiéru, vybíráme 
některé vybavení, jednáme s dodavateli vstupní-
ho čipového systému,“ přibližuje Brychta. Veš-
keré informace týkající se aktuálního dění jsou 
zveřejňovány na webu www.lazne.nmnm.cz. 

-mah- 

Anketa: Stavba zásobníku sněhu 
Stavba zásobníku sněhu v Novém Městě získává 
jasnější obrysy. Zastupitelé již schválili smlou-
vu, která dává zelenou této stavbě. Vybudování 
zásobníku je přitom stěžejní pro další rozvoj 
Vysočina Areny a nabídky sportovních podniků. 
Vytipováno je již místo, kde by betonový sarko-
fág mohl být postaven. Jde o lokalitu v bezpro-
střední blízkosti Vysočina Areny, na louce po 
levé straně silnice na Vlachovice. Zda Sportovní 
klub začne stavět, záleží v tuto chvíli na dalším 
jednání a také na dostatku peněz. Zajištěny by 
měly být ve spolupráci s Krajem Vysočina a Mini-
sterstvem školství a tělovýchovy. Zajímá nás váš 
názor, zda má zásobník v našem městě vyrůst?

Vybírat můžete z odpovědí:

1. Stavbu podporuji. Závody se díky ní budou 
pořádat častěji. 
2. Stavbu nepodporuji. Do sportu se v Novém 
Městě už investovalo dost. 
3. Stavba mi nevadí. Našly by se však smyslupl-
nější projekty.  

Kterou z odpovědí byste zvolili vy? Hlasujte na 
webu www.noviny.nmnm.cz nebo osobně v měst-
ské knihovně, a to až do 15. 9. 2015. Výsledky hla-
sování zveřejníme v říjnovém čísle Novoměstska. 

-mah-

Výměna občanských průkazů 
Letos končí desetileté období od hromadné výmě-
ny občanských průkazů (OP). Občané by si tak 
měli zkontrolovat, zda i jim nekončí platnost OP. 
Pokud ano, je třeba jej vyměnit. Lze to jen osobně. 
Navštívit MěÚ Nové Město je možné v  pondělí 
a ve středu od 8:00 do 17:00 a ve čtvrtek od 8:00 
do 14:00. V úterý a pátek se pak děje po telefonic-
ké domluvě. Při vydání nového OP se předkládá 
dosavadní OP. Pokud bude při podání žádosti již 
neplatný, nelze jim prokazovat zapsané údaje 

a bude vyžadován platný řidičský průkaz nebo 
cestovní pas, popř. rodný list. Fotografii na prů-
kaz pořizuje úředník, případně ji lze zaslat elek-
tronicky. Využít je přitom třeba datové schrán-
ky Ministerstva vnitra a adresovat ji obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož 
požádáte o vydání OP. Žádost vytiskne úředník a 
žadatel ji následně podepíše. O výměnu OP si mů-
žete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Můžete tak žádat nejen 

v místě trvalého pobytu, ale i tam, kde pracujete 
nebo studujete. Doporučená lhůta k  podání žá-
dosti je 30 – 60 dnů před koncem platnosti stáva-
jícího OP, nejpozději však do 15 pracovních dnů 
po dni, ve kterém došlo ke skončení jeho platnos-
ti. Na webových stránkách Ministerstva vnitra je 
v rubrice „Služby pro veřejnost“ k dispozici celo-
republikový seznam kontaktních adres pracovišť, 
která zajišťují pořizování žádostí o vydání OP. 

-red-

Jarmila Mrkvičková, 
55 let, nezaměstnaná
Byla by to dobrá věc, aut je čím dál víc. Policie má asi větší respekt, ale 
určitě to bude dobré. Četla jsem o tomto systému, že to jinde funguje, tak 
proč ne tady. Vyzkoušet by se to mohlo.

Zdeněk Koudela, 
78 let, důchodce
Jistě je to nutné. Provoz je velký, vše se změnilo, samá auta. Určitě je dů-
ležité, aby na dopravu u škol někdo dohlížel.

Veronika Močubová, 
32 let, na MD
Tuto službu vítám, jezdíme autem dennodenně a podle mého názoru je 
nutnost např. u gymnázia nebo I. ZŠ regulovat nejen auta, ale i chodce. Z 
pohledu řidičky si myslím, že je důležité i to, aby děti nechodily „roztrha-
ně“, aby byl provoz plynulejší.

Anketa: Dobrovolníci v ulicích
Jaký mají lidé z Nového Města a okolí názor na 
asistenty městské policie, kteří by pomáhali hlíd-
kovat u přechodů u škol? Namátkou vybíráme tři 

respondenty, ani jeden z celkem deseti oslove-
ných nebyl proti. Všichni tuto novou službu vítají. 

-svj-

Novoměstský sběrný dvůr soutěží o titul. Soutěž 
Sběrný dvůr roku probíhá od poloviny července 
do konce října 2015, a to formou hodnocení širo-
ké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.
sberne-dvory.cz. Zde můžete dvůr ohodnotit 1 až 
5 hvězdičkami v šesti kategoriích – dostupnost, 
přístupnost, pořádek, otevírací doba, ochota 
obsluhy, rozsah odebíraných komodit. Na vítě-
ze čeká finanční odměna, hlasující se navíc mo-
hou zúčastnit slosování o hodnotné ceny. -red-

Sběrný dvůr

Nová dlažba v presbytáři. V rámci dotačního titulu na regeneraci památkových zón a rezervací byla položena nová dlažba v presbytáři katolického 
kostela a opraveny kamenné schody uvnitř kostela u presbytáře. Město přispělo částkou 35 tisíc Kč, dotace činila 115 tisíc Kč. -svj-
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Škola slavila 135 let

Dne 25. června proběhly na Vratislavově ná-
městí oslavy 135. výročí otevření I. ZŠ. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat vám všem, kte-
ří jste v hojném počtu přišli slavit s námi. Věří-
me, že jste strávili příjemné odpoledne a odnesli 
si plno pěkných zážitků z  bohatého programu. 
Velký dík patří žákům i zaměstnancům I. ZŠ 
a ZŠ Slavkovice za přípravu i vlastní průběh 

oslav. Dále děkujeme za spolupráci zejména 
ZUŠ J. Štursy, DDM, KD, Aerobic teamu Nové 
Město, TS a všem těm, kteří se ochotně podíleli 
na zdárném průběhu oslav. Ty proběhly za fi-
nanční podpory města Nového Města na Mora-
vě a Sdružení rodičů při I. ZŠ. A co popřát škole 
do dalších let? Přejeme jí šikovné, bystré a sluš-
né žáky, díky kterým se bude i v dalších letech 

šířit dobré jméno školy nejen u nás, ale i ve světě. 
Přejeme si, aby se pod její střechou ještě dlouho 
a vzájemně doplňovaly mladý duch a zralá moud-
rost, chuť rozdávat a ochota přijímat.Dovolte 
nám, abychom vám na závěr popřáli příjemné 
a pohodové prožití letních měsíců, ať všichni 
načerpáme síly a chuť do dalšího školního roku.

I. ZŠ, Foto: Pavel Kvíčala

Oslavy 135 let „naší“ školy

Ivana Buchtová: Pracujeme jako jedna velká rodina

Ve středu 24. června 2015 se před budovou ZŠ 
na Vratislavově náměstí objevilo podium. Co 
to znamenalo? Následujícího dne tu proběhla 
akce, která připomněla, že té naší stále krásné 
škole je 135 let. Já jsem byla její žákyní v letech 
1955-64 a s vděčností vzpomínám na všechny 
své učitele, především pány učitele Došlu a Švan-
du.  Oslava začala v 15 hodin vystoupením bu-
benické skupiny Asaf pod vedením pana učitele 
Orla. Následovaly mažoretky z DDM. Poté měl 
promluvit ředitel školy Otto Ondráček, nedovo-
lil mu to však zdravotní stav, proto se zahájení 

ujala paní učitelka  Renata Slámová, která byla 
hlavní aktérkou přípravy oslav. Následoval pro-
jev starosty města  Michala Šmardy. A potom už 
přišly na řadu děti. To byla krása! Zahajovali ti 
nejmenší z prvních tříd – zpívali, tančili, recito-
vali, měnili se ve zvířátka aj. Předvedlo se všech 
devět ročníků. Pro diváky to byl úžasný zážitek. 
Před budovou školy představila své aktivity také 
ZŠ ze Slavkovic. Jejich kroniky nám ukázaly, že 
i na vesnici lze dělat velmi zajímavé věci (např. 
spolupracovat se zahraničními školami). V pří-
zemí školy si zájemci mohli prohlédnout kroniky 

školy, na panelech potom seznamy absolventů 
od roku 1960 a také mnoho fotografií žáků, ře-
ditelů a učitelů. Na chodbě škola představila 
své aktivity současné a pochlubila se i mnohými 
úspěchy. Celý program byl ve 22 hodin zakončen 
krásnou ukázkou umění s ohňovými efekty. Jako 
bývalá učitelka si umím představit, kolik nadše-
ní a práce museli vynaložit všichni zaměstnanci 
školy.  Patří jim za to obrovský dík. A co popřát 
té „naší“ škole do dalších let? Především stále 
stejně chytré a nadšené učitele a zvídavé, po-
zorné a aktivní žáky.   Mgr. Libuše Topinková

Studenti gymnázia v Bochnii

Dne 9. června jsme se v  brzkých ranních hodi-
nách vypravili na zájezd do Polska. Díky štěd-

rým sponzorským darům jsme se mohli podívat 
do Bochnie a Krakowa. Byla to odměna za naši 
celoroční práci, kterou bylo řešení matema-
tických úloh. Po příjezdu do Bochnie jsme se 
rychle ubytovali v motorestu a ve spěchu snědli 
oběd, protože nás čekala návštěva místní střed-
ní školy a k  našemu překvapení také mnoho 
matematických příkladů, které jsme řešili jak 
v  již daných, tak v  nově utvořených mezinárod-
ních týmech. Po namáhavém odpoledni násle-
doval večer strávený při barbecue. Ve středu 10. 
června jsme se vydali na celodenní prohlídku 
Krakowa, kterým nás provázel velmi ochotný 

a příjemný zástupce ředitelky školy, pan Jerzy 
Paczek. Prohlídka města i hradu Wawel byla za-
jímavá a poučná. Jen kdyby všude nezněla jenom 
polština! Poslední den zájezdu jsme navštívili 
solné doly v  Bochnii, které jsou nejstarší v  Pol-
sku. Třešničkou na dortu bylo předání ocenění 
dvěma nejlepším týmům. Ti nejúspěšnější z  na-
šeho gymnázia se umístili na krásném druhém 
místě. Jménem všech zúčastněných studentů 
bych chtěla poděkovat panu řediteli za finanční 
podporu a současně paní profesorce Macové 
a Sklenářové za organizaci a realizaci zájezdu.

K. Pechová – 6. A

Mathematical Task League
MTL je celoroční soutěž v matematice organizo-
vaná Lyceem krále Kazimíra Velikého ve městě 
Bochnia v  Polsku. Cílem je probudit a rozvíjet 
zájem o matematiku, propagovat předměty 
anglický jazyk a matematiku a zdokonalovat 
jazykové dovednosti v  anglickém jazyce. Letos 
se této soutěže zúčastnilo i naše gymnázium.
Zadání pro jednotlivá kola byla dostupná na 
internetových stránkách bocheňské školy. Žáci 
soutěžili ve 4–5 členných skupinách. Závě-

rečného kola se zúčastnilo celkem 49 žáků. 
V  průběhu celého roku žáci dostávali body za 
úspěšné řešení příkladů. Finále soutěže proběh-
lo 9.–11.6. 2015 v  Bochnii. 1. část finále před-
stavovalo vyřešení 10 příkladů ve skupinách. 
Zadání nebyla lehká, ale mladí matematici si 
s  nimi hravě poradili. Poté byli žáci rozděleni 
do česko–polských skupin a čekala je 2. část 
finále nazvaná „Matematika v terénu“. Všichni 
se s velkým nasazením a ambicemi pustili do ře-

šení úloh. Dlouhý a náročný den byl zakončen 
společnou večeří a grilováním. Výsledky soutě-
že a vítěze vyhlásila ředitelka školy Jolanta Kruk 
v budově školy 11. června 2015. 1. místo získa-
la skupina studentů z Bochnie, 2. místo získali 
studenti z  NMnM – M. Burešová, M. Daněk, 
M. Starý a J. Trödler. Blahopřejeme všem, kteří 
se celý školní rok „ bavili matematikou o hod-
ně více“, a přejeme další úspěchy v této oblasti. 

P. Macová, J. Sklenářová

Výchova nejmen-
ších se v  Novém 
Městě těší značné 
pozornosti. Mate-
řinky se postupně 
rekonstruují, vzdě-
lávací program 
se zdokonaluje, 
učitelský sbor jde 
s  dobou a děti 

chodí do školky rády. Dobrou zprávou je i fakt, že 
se daří prohlubovat spolupráci s  rodiči. Škol-
ka se těší dobrému jménu mimo jiné i proto, že 
rodiče na rozdíl od jiných nemusí řešit problé-
my s  umísťováním svých dětí. Skloňována je 
i možnost, že budou přijímány dvouleté děti. 
O tom všem hovoří ředitelka MŠ Ivana Buchtová. 

Mateřinka na Drobného má za sebou první 
rok v nových prostorách. Jak jej hodnotíte?
V brzké době to bude rok, co jsme přestěhovali 
mateřskou školu z ulice Tyršova na ulici Drobné-
ho. Mohu říci, jak pěkně jsme začali, tak pěkně 
v  práci pokračujeme. První měsíce se naše dva 
kolektivy sžívaly. Nastavili jsme si pravidla, sla-
dili dokumenty, rozdělili kompetence, promysleli 
plán roku a nastavili pravidla pro spolupráci s ro-
diči našich dětí.  Nezastírám, obavy ze společné-
ho soužití byly. Nakonec však byly zbytečné. Pra-
cujeme jako jedna velká rodina, v případě potřeby 
se vzájemně zastupujeme, je zde vytvořena pozi-
tivní atmosféra, společně plánujeme akce, spo-
lupracujeme na školním vzdělávacím programu, 
sháníme sponzory, zlepšujeme prostředí školy.    
Jaké byly ohlasy ze strany rodičů? 
Naprostá většina rodičů pochopila důvody, proč 
je třeba se přestěhovat. Několik málo maminek se 
však obávalo, že jejich školka ztratí svoji identitu, 
že děti půjdou do velkého kolosu, vytratí se kouz-
lo rodinné školy, ztratí svoji milovanou školní za-
hradu apod. Troufnu si však říci, že během roku 
poznaly, že pro jejich děti se nic nezměnilo, mají 
stejné paní učitelky, které se o ně starají s láskou 
a v nových prostorách. Třídy jsou atypické a mo-

derní. Ostatní rodiče školku chválí a obdivují, což 
slýchávám i od širší veřejnosti. Parkovací místa 
jsme vyřešili ve spolupráci s  městskou policií. 
Nové Město je dáváno za vzor. Rodiče tu dopo-
sud neměli problém s umísťováním svých dětí 
do mateřské školy. Platí to i nadále? 
Jsme v  širokém okolí jedna z  mála škol, kte-
rá má dostatečně velkou kapacitu. V  le-
tošním roce jsme přijali i děti mladší tří 
let, což v  předchozích letech nebylo možné. 
Kolik míst v současnosti novoměstská MŠ na-
bízí? Je kapacita ve městě a okolí dostačující? 
V  celé příspěvkové organizaci je kapacita 330 
míst. V  současné době máme ještě několik málo 
volných míst ve školce ve Slavkovicích a v  Po-
hledci. Ostatní místa jsou obsazena. Situace se 
ale stále mění, někdo se odstěhuje, z  různých 
důvodů se někdo odhlásí apod. Je možné mě kdy-
koliv kontaktovat, přičemž řešení se vždy najde. 
Zvyšují se nároky rodičů na mateřskou školu?
Rodiče požadují pro své děti to nejlepší, což je 
pochopitelné. Děláme všechno proto, aby s námi 
byli spokojeni nejen rodiče, ale nejdůležitější 
je, aby děti rády chodily do školky a nechtěly 
z  ní odcházet.  Máme velmi dobře zpracované 
školní vzdělávací programy. Abychom rodičům 
co nejvíce přiblížili naši práci, pravidelně pro 
ně budeme plánovat tzv. ukázkovou hodinu, na 
které mají možnost poznat, jak se jejich dítě 
v  kolektivu chová, jak reaguje na podněty, jak 
si umí poradit s plněním úkolů apod. Při letoš-
ním Dni otevřených dveří jsme zaznamenali 
velký údiv nad tím, jakým způsobem pracuje-
me, kolik potřebujeme pomůcek a co vlastně se 
v té školce všechno dělá. U veřejnosti totiž stále 
převažuje názor, že děti si jenom ve školce hra-
jí. Zpátky však k otázce, kdy jsou rodiče nároční 
v  dobrém slova smyslu. Rádi by například více 
kroužků, než nabízíme. Osvětlím, proč tomu tak 
je. MŠ je přípravou na povinnou školní docházku 
a v  souladu s požadavky programu vzdělávání 
není možné, aby tyto kroužky byly organizovány 
na úkor kvality standardního vzdělávacího pro-
gramu.  Nelze suplovat DDM, který má kroužky 

v hlavní náplni. Přesto jsme pro zájemce zařadili 
v  odpoledních hodinách výuku anglického jazy-
ka, keramiku, cvičíme v  rámci projektu Zdravá 
záda na Vysočině, zajišťujeme předplaveckou 
výuku, zařazujeme ekologické programy aj.  
Jak se vám daří vtáhnout rodiče do spolupráce?
Rodiče jsou opravdu velmi aktivní. Mají zá-
jem se do různých společných akcí zapo-
jit, nabízí nám svoji pomoc buď s  organiza-
cí, nebo formou sponzorských darů, za což 
bych velmi ráda poděkovala. Někteří rodiče 
opravují hračky, přispívají i finanční částkou. 
S  rodiči je to po této stránce vždy bezvadné.  
Co se bude dít ve školce o prázdninách? 
O prázdninách máme omezený provoz. V červen-
ci byla otevřena školka na ulici Žďárská a v srpnu 
budou děti docházet do MŠ na ulici Drobného. 
Letní měsíce slouží k opravám.  Na MŠ Drobné-
ho budou v původní části budovy vyměněna okna, 
vybuduje se nová branka, a zlepší se tak přístup 
do MŠ. Začne se pracovat na přírodní zahradě, 
na kterou se již velmi těšíme. Na MŠ Žďárská se 
buduje z krajských dotací nové sociální zařízení 
pro děti a je nutná oprava vodovodní šachty. Ve 
Slavkovicích se provádí oprava sociálního zaříze-
ní pro žáky ZŠ. V Pohledci se provedla výměna vý-
dejního okénka a buduje se nová přírodní zahrada.  
Připravujete pro školní rok 2015/2016 nějaké 
novinky?
Představy máme, netýkají se pouze jednoho škol-
ního roku. Je to vize na několik let dopředu.  Plá-
nujeme zřídit třídu s alternativním vzděláváním. 
V této věci ještě povedeme diskusi. V případě, že 
bude zájem ze strany rodičů, zřídíme třídu pro 
dvouleté děti. Nadále chceme více spolupraco-
vat se základními školami a pořádat společná 
setkání pedagogů. Budeme se zaměřovat na 
enviromentální vzdělávání dětí a navazovat 
spolupráci s  příslušnými institucemi. Chceme 
rozšiřovat přírodní zahradu o nové prvky.  V ne-
poslední řadě budeme pečovat o spokojenost za-
městnanců, kteří budou fungovat jako tým a bu-
dou cítit moji podporu nejen v krizových situacích.
 -mah-

Když v knihovně nejsou prázdniny
Knihovna v Novém Městě na Moravě je jednou 
z aktivních novoměstských organizací. Od No-
vého roku do prázdnin oslovila svými aktivitami 
téměř 3 000 zájemců. Tým knihovnic uspořádal 
celou řadu zajímavých akcí pro své čtenáře. Za 
zmínku stojí soutěže pro děti a jejich rodiče, ale 
také pro ostatní čtenářskou veřejnost. Mezi 
nejúspěšnější patřily lednové „Znáte večerníč-
ky“,  následovaly „Únorové hrátky se zvířátky“ 
a dubnový „Velikonoční kvíz“. V měsíci květnu 
rozzářila prostory knihovny sluníčka papírová, 
ale i vyšívaná či vyrobená z jiných materiálů. 
Naši čtenáři se totiž zapojili do výtvarné sou-
těže „Sviť, sluníčko, sviť. Konec školního roku 
patřil hádankám a luštěnkám Jiřího Žáčka. Kro-

mě soutěží uspořádala novoměstská knihov-
na rovněž mnoho besed, knihovnických lekcí 
a výstav. Těchto aktivit se zúčastnilo celkem 
2 906 návštěvníků.  Mezi učiteli a dětmi jsou 
oblíbené knihovnické lekce a tematické besedy, 
které jednak inspirují děti a jejich pedagogy, 
ale především nabízí dětem nejbližší kontakt 
s knihou. Pomáhá jim objevovat kouzlo literatury 
a knih vůbec. Knihovna podporuje zvyšování 
čtenářské gramotnosti zapojením do projektu 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem 
projektu je rozvoj čtenářských návyků již od 
prvního ročníku školní docházky. Daří se nám 
to díky skvělé spolupráci se základními školami, 
kdy třídní učitelé dochází se svými žáky na pravi-

delné půjčování literatury. Pro děti školou povin-
né bylo připraveno velké množství tematických 
besed a povídání o autorech, beletrii a naučné 
literatuře – např. „Svět bajek“, „Včelí medvídci“, 

„Pohádkové bloudění“. Nemůžeme samozřejmě 
opomenout ani „Noc s Andersenem“, která byla 
tentokrát věnována pohádkám z večerníčků 
a spisovateli Janu Drdovi. Pohádky z večerníčků 
ožily také v červnu při „Večerníčkovinách“. Veš-
kerou naší činností se snažíme, aby čtenář byl 
vždy kvalitně a maximálně informován a měl ze 
strany novoměstské knihovny co nejlepší servis. 
Našim čtenářům přejeme spokojený zbytek léta 
a těšíme se na další společná setkání s knihou.
                                                                             Pracovnice MK
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Studentské minipodniky

NOVOMĚSTSKO

Cesta do Grónské země 

Sakrální stavba v Petrovicích prochází obnovou

Zvonička v  Petrovicích prochází celkovou re-
konstrukcí. Na stavební akci za 95 tisíc korun 

dohlížejí i památkáři. „Teprve když byla kon-
cem minulého století přeměněna novoměstská 
cesta na okresní silnici a vedena přímo horním 
koncem vesnice, počala se upravovati tvářnost 
vesnice. V té době postavena také u rybníka na 
návsí kapličkovitá obecní zvonička,“ popisu-
je prvopočátky vzniku drobné sakrální stavby 
v  Petrovicích Josef František Svoboda ve Vlas-
tivědě moravské - Novoměstský okres, která 
vyšla v  roce 1948. Podle vyprávění pamětníků 
se Petrovičtí rozhodli postavit si zvoničku na 
návsi v  roce 1876. Vazbu tehdy prováděl míst-
ní občan Josef Bukáček z č. 42 řečený Kuklík. 
Když byly práce téměř u konce, obecní radní 
se usnesli, že bude vršek zvoničky zdobit hvěz-
da. Jednoho rána se ale Petrovičtí probudili 
a na věžičce byl namísto hvězdy umístěn kříž. 
To popudilo místní evangelíky, kteří pak nechtě-
li při pohřbech zvonit. Kříž zdobí petrovickou 
kapličku dodnes. A do dnešních dnů se také 
udržuje tradice posledního rozloučení u kaplič-
ky se zesnulým umíráčkem. „Letos probíhá ge-
nerální oprava zvoničky v Petrovicích, konečná 
cena za stavební akci se vyšplhala na devadesát 
pět tisíc korun,“ uvedl místostarosta Nového 
Města na Moravě Stanislav Marek. „Osmdesát 

tisíc korun pokryje dotace z Ministerstva kultu-
ry,“ dodal starosta Michal Šmarda. Opraveny 
budou schody, vnitřní i vnější omítky, podlaha 
i všechny dřevěné prvky. „A dělá se i nové ven-
kovní odvodnění,“ doplnil Stanislav Marek. 
Předchozí generální oprava zvoničky byla pro-
vedena v  letech 1998 až 2002. Tehdy se usku-
tečnila asanace venkovních a vnitřních omítek 
a odvodnění drenážemi. Veškeré práce provedli 
bezplatně petrovičtí občané, materiál hradilo 
Nové Město. Na jaře roku 2002 začala rekon-
strukce věže. Nejprve byla sejmuta plechová 
pozinkovaná krytina, šindelová střecha byla ná-
sledně rozebrána a zhotovena její přesná kopie 
z měděného plechu. Dřevo na stavbu pocházelo 
z obecního lesa Paseka. Zvonička dostala i nový 
kříž, který zhotovil umělecký kovář Ondřej Svo-
boda z Radňovic. Místní obyvatelé se opět bez-
platně podíleli na opravných pracích. Letošní 
interiérové a exteriérové práce na sakrální stav-
bě budou prováděny pod odborným dohledem. 

„Jde o nemovitou kulturní památku, takže na 
její opravu dohlíží památkáři,“ vysvětlila Žofie 
Řádková z odboru školství, kultury, cestovního 
ruchu a sociálních věcí novoměstského úřadu. 

-hzk-

V pondělí 8. června se v Jihlavě konala Soutěž 
studentských minipodniků Kraje Vysočina a  
kraje Moravskoslezského. Soutěže se zúčast-
nilo 200 žáků z 22 ZŠ. Naši školu reprezento-
val Minipodnik „Lotto Foto“, který pracoval 
od prosince na naší škole. Půl roku práce na 
veletrhu prezentovaly žákyně třídy 8. B: Lucie 
Kozlová, Tereza Svobodová, Nikol Štorková 
a Míša Švejdová. Cílem založení a práce mini-
podniků na ZŠ bylo připravit žáky na budoucí 
podnikání. Žáci si uvědomili, co všechno je 
důležité zvažovat ještě před tím, než začnou 
podnikat. Kolik peněz budou muset investovat 
na založení podniku, na udržení provozu. Bylo 

nutné charakterizovat podnik, způsob získání 
provozovny, jejího vybavení. Jak a kde získat 
vstupní kapitál. Firmu žáci nazvali „Lotto Foto 
Ondřej Peňáz“. Jejich podnikatelským zámě-
rem byly fotoslužby. Dále si vytvořili firemní 
logo, slogan, katalog, ceník, vizitky, jmenov-
ky, akční letáky. Fotografování si rozdělili do 
několika oblastí podle zájmu: Portréty a děti, 
Svatby, Zvířata a krajiny, Dárkové předměty. 
8. června na veletrhu Studentských minipod-
niků se prezentovalo a obchodovalo. Porota 
hodnotila vystupování, vyjadřování, vybave-
ní stánků a schopnost „fiktivně“ obchodovat. 
Naše děvčata se ve velké konkurenci umístila 

na krásném 6. místě. Práce ve studentském 
minipodniku je nadchla, nejednalo se o kla-
sické vyučování, ale o tvorbu a řízení vlastní, 
i když fiktivní firmy. Děkujeme Ing. Aleně Zi-
tové a Ing. Františku Buchtovi ze SOŠ Nové 
Město na Moravě, kteří byli našimi mentory, 
naši práci řídili, pomáhali radami i studijními 
materiály. Mají s touto prací již několikaleté 
zkušenosti na své SOŠ. Pořádají již tradičně 
velmi úspěšně soutěže Fiktivních firem pro 
žáky ZŠ. Také děkujeme paní Aleně Čadkové 
za možnost seznámit se s podnikáním v oboru 
fotoslužby, za užitečné rady a nezištnou pomoc.   

Z. Ondráčková, II. ZŠ

Letošní prázdninový tábor jsme si v DDM vskut-
ku užili. Už před rokem nás napadlo zahrát si 
v létě na zimu. Krátce po příjezdu do tábora v Oleš-
né jsme se ocitli na palubě letadla. Museli jsme 
však nouzově přistát. Do letadla nám chumelilo 
tak, že nás nakonec zakryl hustý sníh nadobro. 
A byli jsme v Grónsku.  Zahrada se postupně za-
čala měnit v bílou zemi s ledovými jeskyněmi, iglú 

a  spoustou plyšových a obrázkových zvířat. Ve-
čer nám navodily zimní atmosféru vyrobené ledo-
vé svícny a poslech pravých grónských pohádek. 
Žádné pohlazení v nich ale nebylo. Inu, to víte, 
drsná země, drsné příběhy! Občas v nich někdo 
opravdu umrznul. V příštím dni, když čeští tu-
risté chvíli po ránu uviděli v Grónsku obrovskou 
hromadu sněhu, vyčarovanou novoměstskými 
hasiči, nemohli jinak, než si sněhu pořádně užít. 
Ještě že jsme se v těch drsných severských pod-
mínkách (30 stupňů na slunci) mohli osprcho-
vat hadicí. Večer přijela Eskymačka povyprávět 
nám o těžkých podmínkách života v severské 
zemi. Děti byly vyzvány k lovu ryb různými, ne 
zrovna jednoduchými způsoby. Vyzkoušet si mu-
sely i chůzi na sněžnicích. Poté mohly z bezpečí 
ledové jeskyně sledovat akci polárního vlka, kte-
rý naší Eskymačce v přímém přenosu kradl rybu. 
Nezbývalo nám než se vydat po jeho stopách, 

vypátrat ho a rybu donést zpět. Nad zemí byla 
noc, úplněk svítil a za dědinou se ozývalo divoké 
vytí vlka. Baterky naplno svítily, neodradilo nás 
nic. Ryba byla ukořistěna zpět. Úkol byl splněn. 
Poté na nás v iglú čekal velký šaman. Obrátili 
jsme se na něj se žádostí o pomoc při cestě zpět. 
Prosili jsme společně ducha Grónska, vítr, měsíc 
a hvězdy, zemi i vesmír. Při sledování polární 
záře jsme zažili chvíli napětí, čarování i rituální-
ho tance. Doufali jsme, že kouzlo během našeho 
spánku zabere. Poslední den jsme se už probudili 
v Česku. Čekal na nás ještě zážitek šlehačkové 
bitvy. No, uznejte, kdo by tohle svým dětem do-
volil? Téma natolik zaujalo reportérku českého 
regionálního rozhlasu, že před začátkem tábora 
s námi přijela natočit reportáž. Děkujeme všem 
našim milým pomocníkům: Ivě a Petrovi Dostá-
lovým, Hance Mrázové, manželům Oravcovým.

-lm, DDM-

Hřiště v Hlinném
Na další herní prvek se mohou těšit malí uživate-
lé dětského hřiště v Hlinném. „Dělá se zpevněná 
plocha pod novou houpačku se skluzavkou. Ta 
už bude splňovat veškeré normy. Celková cena 
by se měla vejít do padesáti tisíc korun včetně 
úpravy plochy,“ sdělil novoměstský místosta-
rosta Stanislav Marek. Pro děti je v  Hlinném 
na hřišti k  dispozici také kolotoč, pingpongo-
vý stůl a přenosné branky na míčové hry. -hzk-

Výměna střechy
Výměnu střechy na dřevníku u hasičárny zrea-
lizovala stavební firma v  Rokytně. „Byla vymě-
něna střešní krytina, starý eternit byl nahrazen 
plechem. Bylo to velmi rychlé, za tři dny byla 
nová střecha komplet hotova,“ říká předseda 
místního osadního výboru Miroslav Lukeš. Kro-
mě výměny střechy plánují v Rokytně ještě další 
stavební akce. „Letos by měly být ještě vymě-
něny vstupní dveře u hasičárny a vybudováno 
závětří u vchodu,“ doplnil Miroslav Lukeš. -hzk-

Výstava drobného zvířectva
Ve dnech 15.-16. srpna se uskuteční 51. ročník 
Horácké výstavy drobného zvířectva a exotické-
ho ptactva. V chovatelském areálu za vlakovým 
nádražím proběhne v sobotu dopoledne oce-
ňování vystavených králíků, holubů a drůbeže. 
Od 13 hodin bude možné oceněná vystavená 
zvířata zakoupit. Členové ZO chovatelů Nové 
Město na Moravě připravili pestrou ukázku 
chovaných užitkových i okrasných plemen 
a pro děti i  zvířátka chovaná v bytě. V nabíd-
ce najdete základní krmiva za výhodné ceny 
a různé drobné chovatelské potřeby. Chovate-
lé se každoročně snaží areál vylepšovat, ať už 
se jedná o sociální zařízení nebo prostor pro 
občerstvení. Děti do 10 let mají vstup zdarma. 
Výstava je otevřena v sobotu od 8 do 17 hod. a 
v neděli od 8 do 15 hod. Srdečně zvou pořadatelé. 

Za ZO ČSCH Otakar Německý 

Další zpravodaj
Zářijové číslo Novoměstska bude mít uzávěrku 
14. srpna 2015. Do schránek bude distribuováno 
27. - 31. srpna. Své příspěvky a osobní inzerci 
zasílejte na adresu zpravodaj@nmnm.cz. Upo-
zorňujeme, že nevyžádané příspěvky nevracíme 
a redakce má právo je nezveřejnit, případně upra-
vit či z nich použít pouze citaci bez konzultace s 
autory.                                    -red-

V polovině července se milovníci dobré zába-
vy a sportu v jednom sešli na akci Pohledecká 
lávka. Pořádá ji TJ Pohledec každoročně od 

devadesátých let. První závod se tu ale jel již v 
roce 1943. Soutěž má tři etapy - přejezd lávky 
na kole s co nejdelším časem, přeběh na čas 

a soutěž dvojic na trakaři. Místní siláci a si-
lačky si také poměřili své svaly v hodu pivním 
sudem do dálky. Foto: Martin Drápalík  -red-

Uzavírka silnice 
Od 22. července do 23. září potrvá oprava silni-
ce III/36039 mezi Novým Městem a Skalským 
Dvorem. Opravuje se ve třech etapách, přičemž 
řidiči musí počítat s dopravním omezením. Od 
22. července do 19. srpna bude uzavřena silnice 
mezi Novým Městem a  Zubřím. Od 20. do 31. 
srpna neprojedou řidiči silnicí spojující Vojtě-
chov a Skalský Dvůr. Jako poslední se od 1. do 
23. září uzavře úsek mezi Zubřím a Vojtěcho-
vem. Objízdná trasa vede od uzavřeného úseku 
silnice III/36039 ke Skalskému Dvoru, dále po 
silnici III/36034 na silnici I/19 a přes Rovné, 
Divišov a Olešnou do Nového Města. -mah-,-red-

Připomenutí oslav zakončilo vyhlášení literární soutěže
V  květnu letošního roku si studenti novoměst-
ského gymnázia připomněli nejenom 70 let od 
konce 2. světové války, ale také stejný počet let 
od osvobození koncentračních táborů. Díky fi-
nanční podpoře města měli při této příležitosti 
společně s žáky základních škol možnost zhléd-
nout divadelní představení Hygiena krve v po-
dání brněnského divadla Líšeň. Na jeho základě 
byla pro studenty vypsána literární soutěž, které 
se zúčastnilo na šest desítek soutěžících. Oceně-
ní v  podobě knižních darů si nakonec odneslo 
celkem sedm studentů. Autorkou jedné z  oce-
něných prací byla studentka 1. ročníku gymná-

zia Kateřina Smetanová, jejíž text otiskujeme 
níže. Za účast v  soutěži děkujeme i ostatním 
účastníkům z  řad studentů. Naše poděkování 
patří i městu Nové Město na Moravě za pod-
poru celého projektu.        J. Dvořák

Oceněný text v kategorii studentů 1. ročníků 
SŠ, autorkou Kateřina Smetanová

Moji drazí, 
konečně mohu napsat alespoň pár řádek. 
Vše začalo celkem nevinně. Nejprve nás vlaky 
rozvezly po táborech. Hromadné ubytování. Vždy 
nás trochu ubyde a hodně nových lidí přivezou. Je 

nás tu čím dál víc. Zato jídla je málo a nestojí za 
nic, ale alespoň něco.  Jinak je tu hezky, sem tam 
si něco zahrajeme – nějakou společenskou hru. Po-
řád je tu co dělat, rozhodně se nenudíme. Každý 
den poznávám nové lidi, ale třeba další den už je 
nepotkám, asi je převážejí dál. Hodně tu dbají na 
hygienu, mají zde hromadné sprchy. Zítra bych se 
také konečně měla jít vysprchovat. Tak se už moc 
těším, až ze sebe smyji uschlé bláto a pot. Doufám, 
že už nás nikam nepovezou, protože cesty jsou stre-
sující. Zdraví vás také Péťa a Valda. Mějte se hezky, 
brzy zase napíšu. Mám vás všechny moc ráda. 

Katka

Na kole dětem
Přijďte se svézt na kole a přitom pomoci ne-
mocným dětem. Charitativní cyklojízda se koná 
8. srpna a trasa Žďárskými vrchy bude mít celkem 
65 km. V čele pelotonu pojede Aleš Wasserbauer, 
sportovec s handicapem, společně s Josefem Zi-
movčákem. Do Nového Města by peloton měl do-
razit ve 13:39 hod., odjíždět bude z Vratislavova 
náměstí ve 14:10 hod. Začátek  akce je v 9:30 na 
náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. Trasa 
je následující: Světnov, Herálec, Svratka, Křižán-
ky, Milovy, Sněžné, Kadov, Fryšava, Tři Studně, 
Vlachovice, Nové Město,  Petrovice, Slavkovice, 
Veselíčko,  Žďár nad Sázavou - Pilská nádrž.  -svj-
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Veleúspěšná sezona mladších dorostenců 

Mladší dorostenci SFK Vrchovina vyhráli Mo-
ravskoslezskou divizi. Tímto úspěchem přepsali 
historii mládežnického fotbalu v  Novém Městě. 
Druhou nejvyšší soutěží procházeli suverénně. Od 
prvního kola, které bylo rozehráno v srpnu loňské-
ho roku, se usadili v čele soutěže a po její zbytek 
nikoho před sebe nepustili. Titul slavili v předsti-
hu, 2 kola před koncem. „Před sezonou si vedení 

týmu nedávalo žádné velké cíle, potýkali jsme se 
totiž s nedostatkem hráčů. Na jejím začátku jsme 
měli k dispozici 13 hráčů,“ říká vedoucí mužstva 
Zdeněk Dacer. Trenéru mužstva Milanu Bouškovi 
se však podařilo poskládat sestavu, jejíž výkony 
udivovaly. Tým se mohl spolehnout na výborné-
ho brankáře, nepropustnou obranu, záložníky 
s  přesnou přihrávkou, rychlá křídla a bleskový 
útok. Zatímco na podzim se týmu vyhýbala zra-
nění, jaro už bylo bolestivější a soutěž dohrávalo 
11 hráčů. „Naštěstí nám vždy pomohli starší žáci, 
přičemž jejich pomoc byla platná. V příští sezoně 
nebude nouze o kvalitní hráče,“ doplňuje Dacer.  
Vynikající jsou také statistiky týmu. V konkurenci 
dalších 12 družstev z Vysočiny a Jihomoravské-
ho kraje získali dorostenci úctyhodných 61 bodů. 
Připsali si 19 výher a 4 remízy, přičemž sezonu 
odehráli s celkovým skóre 70:9. Pouze jedenkrát 
byla Vrchovina poražena, paradoxně soupeřem ze 

dna tabulky. Za zmínku stojí také bilance zápasů 
na domácích hřištích. Neprohráli tu téměř dva 
roky, naposledy to bylo v září 2013. „S takovými 
výsledky a předvedeným výkonem by se mladší 
dorostenci neztratili ani ve vyšší soutěži. Škoda, že 
současný systém mládežnického fotbalu preferuje 
uzavřenou nejvyšší soutěž, do které nelze postou-
pit,“ uzavírá Dacer. Za odehranou sezonu patří 
dorostencům obrovský dík a zároveň přání dalších 
úspěchů. V soutěžním ročníku 2014–2015 byl tre-
nérem mladších dorostenců SFK Vrchovina Milan 
Boušek, vedoucím týmu Petr Dacer. K soutěžním 
zápasům nastoupili Petr Šmída, Jakub Smolík, 
David Ondra, Jakub Horálek, Jakub Žák, Tomáš 
Christian, Ondřej Dacer, Petr Roháček, Tomáš 
Šolc, Petr Duda, František Nečas, Rostislav Prü-
ger, Martin Vašíček, František Šmerda, Vojtěch 
Veselý, Jan Liška, Adam Boušek, Ondřej Starý, 
Jurij Gloziga a Ondřej Pazourek.   -dac-, -mah-

Roman Kysilko. Nový trenér SFK Vrchovina 

Vitnerovo mistrovství. Z Plzně si odvezl dva tituly
Petr Vitner se stal hvězdou atletického MČR 
v  Plzni. Dvoudenní šampionát se konal v  termí-
nu 27.–28. června a poprvé jej hostil moderní 
stadion Skvrňany. Na vrcholné akci, kde se před-
stavila téměř kompletní česká atletická špička, 
byli pořádně vidět reprezentanti novoměstského 
oddílu.  „Zástupci atletického oddílu TJ Nové 
Město opět potvrdili neskutečnou výkonnost 
a kromě tří medailí si odvezli i další přední umís-
tění,“ uvedl trenér Petr Hubáček. Nejvíce zazářil 

mílař Petr Vitner. Nastoupil ve 2 závodech a ka-
ždý start přetavil ve vítězství. Sobotním časem 
14:40,36 nenašel přemožitele na trati 5 000 
m. V  exhibici proměnil nedělní závod na 1 500 
m. Na oblíbené distanci deklasoval své soupeře 
a časem 3:47,96 obhájil loňský titul. Svým vy-
stoupením navázal na výkony ze závodů ME atle-
tických družstev, kde reprezentoval ČR v běhu na 
3 000 m. Časem 8:13,80 si dokonce vylepšil osob-
ní rekord. Za vítězem přitom zaostal o necelé 

2 vteřiny. V  Plzni se však dařilo i dalším novo-
městským atletům. Stříbrnou medaili obhá-
jila diskařka Jitka Kubelová, její nejdelší hod 
měřil 51,18 m. Těsně pod stupni vítězů skon-
čila Lucie Maršánová. V  závodě žen na 1 500 
m doběhla na 4. místě v  čase 4:32,98. Osob-
ní rekord na trati 5  000 m si časem 18:12,31 
vylepšila také Hana Homolková. Na stejné 
trati mužů doběhl na 6. místě Lukáš Kourek. 

-mah-

Po dvou letech povede fotbalisty SFK Vrchovina 
nový trenér. Marka Štukhejla vystřídal na lavičce 
ambiciózního týmu Roman Kysilko. Fotbalovým 
základům se učil v  Krouně, po studiích nastu-
poval v kádru  tehdy divizního celku Hlinska. 
Srdeční záležitostí je pak pro něj především pů-
sobení v Poličce, odkud přichází. „První mužstvo 
jsem začal trénovat v  roce 2000. Po roce jsme 
postoupili do krajského přeboru. Od mužstva 
jsem odcházel po čtyřech letech, přičemž jsem 
se přesunul k  mládeži. Následně jsem vystudo-

val trenérskou A licenci. K mužstvu jsem se opět 
připojil v roce 2010, kde jsem doposud působil,“ 
přibližuje Roman Kysilko. Kormidla se tak ujímá 
zkušený trenér. „Fotbalu se věnuji téměř 45 let. 
Za největší úspěch považuji, že jsem se v Polič-
ce podílel na výchově několika fotbalistů, kteří 
hráli nebo ještě hrají nejvyšší českou soutěž, a 
dokonce nastoupili i v reprezentačních výběrech 
ČR,“ doplňuje lodivod. S  jakými cíli přichází? 

„V Novém Městě bych chtěl naplnit výkonnostní 
cíle, které si výbor klubu stanovil, zároveň také 

vybudovat kolektiv, který se bude fotbalem bavit 
a bude mu přinášet potřebnou pohodu,“ pro-
zrazuje Kysilko, který nebude jedinou poličskou 
posilou. Společně s  ním přichází z  Poličky také 
univerzál Miroslav Kovář. Jde o hráče, který 
hrál v ligovém dorostu Hradce Králové a poté 
nastupoval v  divizní soutěži. Změna čeká novo-
městské fotbalisty také v  případě asistenta tre-
néra. Lukáš Michal již nebude pokračovat v  po-
zici hrajícího asistenta, nahradil ho Pavel Sláma. 

-mah-

MČR atletů
Ve dnech 20.-21. června se na stadionu ve Vítko-
vicích konalo MČR v atletice juniorské a doros-
tenecké kategorie. Mladí atleti z TJ Nové Měs-
to potvrdili, že se mohou řadit k  české špičce, 
a domů si přivezli 2 bronzové medaile. V běhu 
dorostenců na 1  500 m navázal Karel Kulíšek 
na svoje loňské úspěchy a v čase 4:08,76 vybo-
joval třetí místo. Jako třetí finišovala v běhu na 
2 000 m překážek také Hana Homolková. Její vý-
sledný čas činil 7:25,33. Řada atletů si při mis-
trovských závodech zlepšila svá osobní maxima. 
Rekordní zápisy si připsaly Kateřina Pulgretová 
v běhu na 1 500 m (4:50,45), medailistka Hana 
Homolková v běhu na 3 000 m (10:23,92) a dis-
kařka Amálie Drimlová (32,51 m). -mah-, -hub-

Mistrovství světa v horských bězích
Okolí Nového Města bude hostit kvalifikační 
závod na MS v horských bězích.  Uskuteční se 
v sobotu 22. srpna, přičemž půjde o jeden z dílů 
Českého poháru v  této náročné disciplíně. Zá-
roveň půjde o jeden z  nejdůležitějších závodů 
této sezony. Kdo v něm uspěje, kvalifikuje se na 
MS. Prezentace a start proběhne na Obecním 

úřadě v Radňovicích. Vytoužený cíl bude na vr-
cholu Harusova kopce. Poběží se v několika ka-
tegoriích. První závod odstartuje v 10 hod. Více 
informací o průběhu sportovní akce na www.
arko-trophy.estranky.cz. MS v horských bězích 
se uskuteční ve Walesu ve dnech 17.-20. září. 

-zak-, -mah-

Zajímá vás ragby? 
Přihlaste se 
Jak už jsme informovali v červencovém vydání, 
v Novém Městě se chystají základy nového spor-
tovního odvětví. Je jím ragby, jehož oddíl by tu 
rád založil bývalý prvoligový hráč Jiří Mít. Zá-
jemci o tento kolektivní sport se mohou stále hlá-
sit na e-mailovou adresu ragby.nmnm.2015@
seznam.cz. Pokud se jich najde dostatek, při-
jdou na řadu seznamovací tréninky. Na pod-
zim je naplánován nábor na školách.   -mah-

Nejlepší sportovci na radnici
Novoměstský starosta Michal Šmarda přijal 
na radnici sportovce oceněné za své výkony 
za rok 2014. Setkání se zúčastnili reprezen-
tanti atletického oddílu, fotbalisté, a to jak 
mladší dorostenci, tak tým mužů. Nechyběl 

ani držitel ocenění v kategorii mimořádný 
sportovní výkon Radek Jaroš a osobnost spor-
tu Karel Kotovic.  Komise pro sport, mládež 
a volný čas vybírala celkem ze 17 nominací. 

-mah-

Přípravná utkání 
V  plném proudu je příprava novoměstských 
fotbalistů na novou sezonu. To obnáší nejen 
pravidelné tréninky, ale také přípravná utká-
ní. V  době uzávěrky odehrál A tým mužů dva 
přípravné zápasy. Z  obou odcházel jako pora-
žený. Prohrál s prvoligovým Slováckem (2:5) 
a týmem HFK Třebíč (1:3). V  přípravě dále 
nastoupil proti týmům ze Svitav, Vysokého 
Mýta, České Třebové a nově proti třetiligové-
mu Velkému Meziříčí. B tým mužů nastoupil 
ke třem přípravným utkáním. Utkal se s  fotba-
listy Polná B, Velké Meziříčí B a Herálec. -mah-

Start fotbalových soutěží 
Fotbalisté SFK Vrchovina rozehrají svoji šestou 
divizní sezonu. Divize D odstartuje o víkendu 
8. – 9. srpna.  První zápas odehrají novoměstští 
fotbalisté na domácím hřišti. V neděli 9. srpna 
se představí proti Tasovicím. Pikantní bude 
hned druhé kolo, kdy náš tým přivítá Bystřici. 
Další okresní derby je na programu 18. října ve 
Žďáru. Nováčkem v soutěži je tým ze Šumperka 
a dva týmy z Přerova. Ve stejném termínu jako 

divizní klání budou zahájeny zápasy v A třídě, ve 
které nastupuje B tým. Půjde o jeho čtvrtou se-
zonu v této soutěži. První mistrovské utkání pro-
běhne v sobotu 8. srpna, kdy B tým bude hostit 
fotbalisty HFK Třebíč. V  rámci druhého kola 
bude béčko cestovat do Telče. Ve třetím kole do-
jde k prestižnímu souboji, kdy v neděli 22. srp-
na přijíždí do Vrchovina arény tým z Nové Vsi. 

-mah-         

Novoměstský fotbal slavil 115. výročí od svého 
vzniku. U této příležitosti se v sobotu 20. červ-
na ve Vrchovina aréně uskutečnil fotbalový den, 
který se konal v rámci oslav Nova Civitas. Vr-
cholem dne byl benefiční zápas SFK Vrchovina 
s prvoligovým týmem 1. FC Slovácko, jenž zví-

tězil 2:5. Při zápase se vedení klubu rozloučilo 
s trenérem Markem Štukhejlem. V průběhu fotba-
lového dne došlo také na ocenění. Pocty se dostalo 
osobnostem klubu – Karlu Kotovicovi, Jindřichu 
Janovskému, Vratislavu Polívkovi, Františku Vy-
plašilovi, Metoději Krčilovi a Aloisi Šaclovi.  -mah-

Test centrum a servis kol 

Od června jsou přímo u výchozího bodu všech 
tras Cyklo Arény Vysočina pro cyklisty připra-
veny rozšiřující služby, jako je servis kol a test 
centrum. Místo rovněž nabízí možnost občer-
stvení a zakoupení cyklistického příslušenství. 
Nechybí samoobslužný stojan se základním 
nářadím, díky kterému si kolo můžete před 
jízdou seřídit. V test centru si můžete za popla-
tek (200 Kč/3hod a 300 Kč/4hod) vyzkoušet 

horská a silniční kola značek Superior a Ghost. 
Test centrum bude mít do konce září otevřeno 
všední dny 10-18 hod., víkendy 9-19 hod. Sou-
částí služeb test centra je i možnost bezplat-
ného mytí kol, které je v  provozu od poloviny 
července. Podrobné informace o fungování test 
centra Cyklo Arény Vysočina najdete na webu 
http://www.vysocina.bike/sluzby/test-centrum/.           
 -mah-

Silniční a MTB okruhy
Další novinkou v  nabídce služeb Cyklo Arény 
Vysočina jsou silniční a MTB okruhy. Navazu-
jí na síť singletracků a rozšiřují možnosti kudy 
se vydat na kole. Okruhy jsou připraveny jak 
pro silniční, tak horská a trekingová kola. Vy-
bírat je možné také podle obtížnosti a výdrže. 
Všechny okruhy mají výchozí a cílový bod ve 
Vysočina Areně. Jednotlivé trasy si můžete 

stáhnout jako GPX soubor do svých cyklo na-
vigací a mobilních telefonů, popřípadě formou 
mapy ve formátu JPG. Do budoucna se plánu-
je projekt značení jednotlivých tras v terénu 
podle vzoru rozvinutých zahraničních cyklo 
destinací. Více informací o jednotlivých okru-
zích najdete na stránkách www.vysocina.bike. 

-mah-

Nábor 
fotbalistů
Klub SFK Vrchovina pořádá stálý nábor pro 
děti ročníku 2004 a mladší. Nábor se týká 
jak chlapců, tak dívek. Trénuje se obden pod 
vedením zkušených trenérů. Informace k jed-
notlivým ročníkům podá šéftrenér mládeže 
René Horákovský. Kontaktovat ho můžete 
telefonicky na 725 218  624 či prostřednic-
tvím e-mailu horakovsky@seznam.cz. -mah-

Oslava 115. výročí
Vyhnálkovo 
železné vítězství 
V sobotu 18. července se na Vratislavově ná-
městí uskutečnila soutěž „Novoměstský železný 
hasič“. V soutěžním klání, které pořádal SDH 
Nové Město, se představily více než čtyři desítky 
hasičů a osm žen z patnácti okresů a čtyř krajů.  
O titul se utkali jak profesionální, tak dobrovol-
ní hasiči. Závodilo se v plné hasičské výstroji 
včetně dýchacího přístroje, přičemž účastníci 
museli zdolat překážkovou dráhu s řadou silo-
vých i technických úkolů.  Nejlepšího času do-
sáhl Petr Vyhnálek z HZS Kraje Vysočina. -mah-
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Z matriky
narozené děti
 13. 6. Bára Dostálová
 17. 6. Jonáš Hajda
 18. 6. Matouš Pátek
 30. 6. Jitka Bukáčková
 7. 7. David Rohovský
manželství
 20. 6. Petra Švandová, Dan Presler
 20. 6. Klára Lešková, Libor Buřval
 27. 6. Eva Skalníková, Václav Kupilík
 27. 6.  Lucie Kotovicová, Radek Fila
 27. 6. Kamila Hrůzová, Marek Výplach
 27. 6. Ludmila Juřičková, Martin Jurman
 27. 6. Michala Mokrá, Libor Koudelka
 9. 7. Markéta Šebková, Pavel Hromádka
 11. 7. Michaela Prokopová, Vojtěch Podhajský
 jubilanti
 4. 8. Josef Janček 88  
 6. 8. Ladislav Brož 88  
 8. 8. Dagmar Lemperová 80
 20. 8. František Kabelka 75
 21. 8. František Mitráš 80 
 21. 8. Marie Kovářová  87
 27. 8. Růžena Mrázková 95
 29. 8. JUDr. Zdeněk Doležal 80
úmrtí
 16. 6. Josef Lankaš (Křídla, 1936)
 18. 6.  Božena Beranová (Nové Město, 1943)
 24. 6. Libor Ondra (Nové Město, 1949)
 25. 6. Jaroslava Konieczna (N. Město, 1947)
 28. 6. Ladislav Horák (Nové Město, 1920)
 1. 7. František Ondráček (Maršovice, 1945)
 2. 7. Libuše Hanusová (Nové Město, 1933)
 11. 7. Marie Jinková (Pohledec, 1925)
 11. 7. Jan Jelínek (Nové Město,  1943)
 15. 7. Mgr. Karel Kotovic (Nové Město, 1951)

Významná srpnová výročí
1. 8. 1845 narodil se v NMnM Petr Šír , zaměst-
nanec katastrálního úřadu, autor 2 dílů tzv. Šírovy 
kroniky, 170. výročí narození
(zemřel 7. 9. 1929 v NMnM) 
16. 8. 1870 narodil se v NMnM MUDr. Josef Svítil   
(Jan Karník), lékař, spisovatel  - především básník, 
překladatel, 145. výročí narození
(zemřel 27. 12. 1958 v NMnM)
22. 8. 1805 narodil se v NMnM František Svítil st.,                                                                                
varhanář, 20. výročí narození
(zemřel 6. 10. 1873 v NMnM)

Stomatologická pohotovost

Vzpomínka

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

Probíhající výstavy:
Poklady Vysočiny (do 30. srpna 2015)
Výběr toho nejlepšího, co nabízejí depozitáře mu-
zeí a galerií napříč Vysočinou.
Mirka Špačková – Commedia dell´Arte 
(do 30. srpna 2015) 
Současná sochařská tvorba Miroslavy Špačkové.
Kontinuita – kovaná plastika (do 20. září 2015)
Generační setkání umělecké kovářské tvorby 
Pavla Tasovského a jeho syna Pavla.
Inspirace – Fotografie Josefa Fantury 
(do 20. září 2015)
Výstava aktů hodonínského fotografa Josefa Fan-
tury. 
Jindřich Zezula - výběr z díla (do října 2015)
Výstava nabízí více jak třicet malířských děl žďár-
ského malíře a prvního ředitele Horácké galerie. 
Výstavě jsou vyčleněny dvě místnosti stálé malíř-
ské expozice a   jsou zde zastoupena díla ze sou-
kromých sbírek i majetku HG. 

Akce:
úterý 4., 11., 18. srpna 2015
Oživujeme poklady
Letní dílna filmové animace pro veřejnost k  vý-
stavě Poklady Vysočiny. Začátek úterních dílen je 
vždy v 9, ve 13 a v 16 hodin. V prostorách HG se 
seznámíte s některým z druhů animačních tech-
nik. Další info: www.horackagalerie.cz nebo zís-
káte na e-mailu: haluza@horackagalerie.cz. 
pátek 7. srpna 2015 v 19 hodin
Večer pěti Pé
Přijďte si zazpívat, zahrát nebo jen posedět na 
nádvoří HG s partou milých lidí, kteří se pravidel-
ně setkávají v Caffé Stone. Občerstvení na místě. 
Vstupné dobrovolné. 
neděle 16. a 30. srpna 2015 v 15 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Poklady Vy-
sočiny
sobota 22. srpna 2015 v 19 hodin
Majerán 
Posezení u cimbálu na nádvoří HG. Během ve-
čera bude možné ochutnat i zakoupit výborné 
víno z vinařství Nešpor a Rajský. Vstupné 100 Kč, 
zlevněné 90 Kč pro seniory a ZTP. 

Horácká galerie

1. 8. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 
7, 566 690 123
2. 8. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republi-
ky 63, Žďár nad Sázavou, 774 084 064
8. 8. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 231
9. 8. MDDr. Klára Kuncová, Palackého náměstí 
32, Nové Město na Moravě, 566 524 615
15. 8. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 
404, Svratka, 608 069 430
16. 8. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 
858
22. 8. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou, 566 690 127
23. 8. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziří-
čí, 566 524 275
29. 8. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, 
Velké Meziříčí, 566 524 203
30. 8. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, 
Nové Veselí, 566 667 236

Odešel bez slůvka rozloučení, tak náhle, že těžko 
k uvěření. 

Dne 22. července 2015 uplynul rok od úmrtí 
pana Františka Černého. Tichou vzpomínku 

věnují manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
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Dne 27. srpna oslaví 
své 95. narozeniny 

naše milá maminka, 
babička, prababička 

a praprababička, paní 
Růženka Mrázková z 

Nového Města na Moravě. 

Tvoje velká rodinka 
přichází s gratulací 
dobrého zdraví, lásky nás všech a božího 
požehnání do dnů příštích. Maminko, máme 
tě rádi a za vše moc děkujeme. Růža, Pepa a 
Jaruška s rodinami

Blahopřání

Minibazar

Městská policie informuje

Učitel s 30letou praxí nabízí výuku anglického 
a italského jazyka. Čas dle dohody. Tel.: 774 
967 699.
Prodám družstevní byt 1+1 po rekonstrukci 
pod nemocnicí. RK nevolat! Tel.: 776 730 794.
Prodám med – květový, medovicový. Tel.: 605 
849 488.
Prodám kuchyňský robot Zelmer Fenomen 
typ 880 málo používaný, cena dohodou. Tel.: 
733 706 230.
Koupím stavební pozemek, ornou půdu,  za-
hradu - možno  i s chatkou, les, rybník v okolí 
NMnM. RK prosím nevolat. Tel.: 777 757 500.
Koupím obrazy p. Jíra, Jambor, Blažíček, Mu-
cha, Lacina, Emler, bronzové plastiky Štursa, 
Makovský. Zbraně i vyznamenání 2. svět války, 
zlaté mince. Tel.:  777 757 500.

Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 721 
469 234.
Pronajmu byt 3+1 ve vilovém domě na ulici 
Leandra Čecha. Tel.: 731 462 612.
Prodám Dacia Solenza 1,4, r. v. 2003, 
90 000 km, STK do 9/2015, z. pneu, střeš. 
nosič, cena 5 000 Kč. Tel.: 731 521 866.
Prodám telefonní kartu O2, nevyužitá, s 
nabitým kreditem, možno převést na paušální 
platbu. Tel.: 722 954 570.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v 
NMnM. Tel.: 720 279 319.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospě-
lé. Levně. Tel.: 720 243 863.
Nabízím štěňata plemene belgický ovčák 
Tervueren - dvě fenky nar.19. 4., odčervené, 
očkované. Levně. Do dobrých rukou. Tel.: 775 

903 415.
Prodám obklady a dlažbu, žaluzie, pánské 
kolo, použitá okna, kalifornské žížaly a vermi-
kompost. Tel.: 604 633 304.
Pronajmu studentský byt 2+1 v Brně. Plně 
zařízený pro pět osob. Cena 14 000 včetně 
služeb. Tel.: 602 737 259.
Prodám plně funkční mikrovlnnou troubu. 
Cena 500 Kč. Tel.: 605 712 111.
Prodám sekačku Oleo-Mac G 48TBR stará 2 
roky, prodloužená záruka ještě 5 let, servis – 
Mountfield. Původní cena 18 000 Kč, po slevě 
10 480 Kč, nyní 8 500 Kč. Tel.: 776 730 794.
Starší manželé shání byt 1+1 nebo 1+kk v 
NMnM. Tel.: 725 219 503.
Prodám letošní světlý a tmavý včelí med, 120 
Kč/kg. Nová Ves, tel.: 721 406 291.

Dne 7. července by 
se dožil 70 let pan 

Jaroslav Starý z Nové 
Vsi u Nového Města na 

Moravě. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 
Děkujeme. Rodina

Dotlouklo srdce, 
umlkl hlas,

 tak rád měl práci, 
život i nás.

 Smutný je domov, 
smutno je v něm, 

bolestné vzpomínky 
zůstaly jen.

Dne 14. srpna 
vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana Dušana 
Sobotky z Nového Města na Moravě. S láskou 
vzpomínají manželka, děti s rodinami, bratr s 
rodinou.

Když umře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad,
na celém světě, ach, sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 31. srpna uplyne rok, co nás navždy 
opustila naše drahá maminka, paní Růžena 
Špinarová z Nového Města na Moravě. S láskou 
vzpomínají dcery s rodinami.

Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce 

krvácí. Ta rána stále 
bolí, zapomenout nám 

nedovolí. 

Dne 3. srpna uplyne 
10 let, kdy nás navždy 
opustila paní Květoslava 
Tomášková. S láskou 
vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Květa a 
syn Richard s rodinami a manžel Vladimír.

Poděkování
Děkujeme zaměstnancům neurologické JIP, 
neurologického oddělení a oddělení dlou-
hodobě  nemocných č. 2 Nemocnice v No-
vém Městě na Moravě za obětavou a vzor-
nou péči o našeho tatínka a dědečka, pana 
Ladislava Horáka v posledních dnech jeho 
života. Děkujeme touto cestou také všem, kte-
ří se s ním přišli v hojném počtu rozloučit, i za 
projevenou soustrast a květinové dary. Rodina

Při hlídkové činnosti ve večerních hodinách 
dne 12. 6. spatřili strážníci na ul. Německého 
muže, který byl bosý a na sobě měl pouze ne-
mocniční oděv. Muž byl zmatený a dezoriento-
vaný. Strážníci ho odvezli zpět do nemocnice. 
V ranních hodinách dne 13. 6. nalezli strážníci 
v prostoru autobusové čekárny dopravního ter-
minálu batoh. Vzhledem k  tomu, že se v něm 
nacházely doklady společně s finanční hotovos-
tí, nebyl pro strážníky problém zjistit majitele a 
nález v pořádku předat. 23. 6. bylo oznámeno, 
že v  místní části Pohledec volně pobíhají psi, 
kteří ohrožují jak místní obyvatele, tak i bezpeč-
nost silničního provozu. Dle místní znalosti byl 
ihned zjištěn majitel, kterému byla za porušení 
vyhlášky města uložena bloková pokuta. 25. 6. 
řešili strážníci oznámení týkající se znečištění 
veřejného prostranství na Vratislavově náměs-
tí podnapilými osobami. Vzhledem k tomu, že 
jedna z  osob nereagovala na výzvu strážníků 

a její agresivita se stupňovala, byla ve spolu-
práci s  hlídkou PČR převezena do PZS Jihla-
va k  vystřízlivění. Celá věc tak bude předána 
příslušenému správnímu orgánu k projednání. 
Městská policie upozorňuje zejména mládež, 
která provozuje tzv. parkour, že atletický sta-
dion je majetkem TJ Nové Město na Moravě 
a slouží k  provozování atletických disciplín. 
Doskočiště pro skok o tyči, které se zde na-
chází a stálo nemalé finanční prostředky, je 
určeno výhradně pro tento sport a nikoliv 
pro různé akrobatické prvky, které zde mlá-
dež provozuje. Nejenže tímto dochází k  jeho 
poškozování, ale v  okolí se hromadí nepořá-
dek v  podobě nedopalků od cigaret, plecho-
vek, lahví apod. Na atletický stadion byla 
nainstalována kamera a ze strany MP bude 
tomuto místu věnována zvýšená pozornost.  

Jiří Hradil, velitel MP

Letní kino

Dům dětí a mládeže zve veřejnost na  „Setkání 
s romskou kulturou“ v  pátek 28. srpna 2015, 
v 16:00 hod. na novoměstském Koupališti. 

Program akce: 
Poslech tradiční romské hudby, povídání 
o romské kultuře a hudbě, tvořivé dílny – 
malování na tělo, tepání misek, opékání 
špekáčků , plánování nových aktivit.

DDM zve

11. 8. / 21:00
Na velikosti záleží
dvorek Horáckého muza, vstupné 30 Kč na 
místě
25. 8. / 20:30
Asterix: Sídliště bohů
dvorek Horáckého muza, vstupné 20 Kč na 
místě

Kurzy španělského jazyka
V novoměstském KD se budou nově konat kurzy 
španělského jazyka. Úroveň od začátečníků po 
pokročilé. Bližší informace na tel. 721 089 615.

Zimní semestr Univerzity třetího věku
Místo konání kurzů ASTRONOMIE, ČÍN-
SKÁ MEDICÍNA V  NAŠÍ ZAHRÁDCE a 
UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII - 
Dům s  pečovatelskou službou, Žďárská 68, 
Nové Město na Moravě. Vchod od nemocni-
ce, společenská místnost – jídelna v přízemí.

Termíny ASTRONOMIE 
1. září od 9 hod. 
8. září od 9 hod. 
15. září od 9 hod. 
22. září od 9 hod.   
POPLATEK: 
150 Kč na celý kurz + 20 Kč za 
každou přednášku na tisk materiálů. 
Přihlášky a platby do 15. srpna 2015.
Termíny UMĚNÍ RANÉ 
RENESANCE V ITÁLII    
29. září od 9 hod. 
13. října od 9 hod.

27. října od 9 hod. 
10. listopadu od 9 hod. 
24. listopadu od 9 hod. 
8. prosince od 9 hod. 
POPLATEK: 
300 Kč na celý kurz + 20 Kč za každou před-
nášku na tisk materiálů.
Přihlášky a platby do 15. září 2015.
Termíny ČÍNSKÁ MEDICÍNA 
V NAŠÍ ZAHRÁDCE 
6. října od 9 hod.  
20. října od 9 hod. 
3. listopadu od 9 hod.  
16. listopadu od 9 hod. 
1. prosince od 9 hod. 
15. prosince od 9 hod. 
POPLATEK: 
300 Kč na celý kurz + 20 Kč za každou před-
nášku na tisk materiálů.
Přihlášky a platby do 15. září 2015. 

Vzpomínka

Kurz společenského tance
Kulturní dům Nové Město na Moravě bude  za-
hajovat Kurz společenského chování a tance
ve čtvrtek 10. 9. 2015 v 16:00 hod.
Kurz vede paní Vlasta Buryanová z taneční ško-
ly Starlet Brno, kurzovné: 1 200 Kč  (platba na 
místě).
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Rok Jana Štursy vyvrcholil odhalením sochy Jana Husa
Nové Město na Moravě se po 55 letech může 
znovu pochlubit novou sochou Jana Štursy. 
Dílo M. Jan Hus zvolila skupina odborníků 
z řad architektů a znalců umění, stejně jako 
její umístění – zahradu evangelického kostela. 
A protože socha M. Jana Husa není v životní 

velikosti, byl využit podstavec, který dříve patřil 
k bustě T. G. Masaryka a byl léta uložen na dvorku 
Horáckého muzea. Odlití díla se ujala umělecká 
slévárna Waller-Matějíček. Po nezbytných pro-
jekčních a přípravných pracích byla socha dne 
3. 7. usazena a v neděli 5. 7. se konalo slavnostní 

odhalení za přítomnosti starosty města Michala 
Šmardy, místostarosty Stanislava Marka, rad-
ních, zastupitelů, evangelického faráře Zdeňka 
Šorma a veřejnosti, doprovázené kulturním 
programem. Na přiložených fotografiích si mů-
žete jednotlivé události znovu připomenout.  -svj-

1. Architekt Zdeněk Sendler ukazuje nejvhod-
nější místo pro umístění sochy na zahradě evan-
gelického kostela 

2. Odvážení podstavce ze dvorku muzea 3. Kvůli jeho váze 2,5 tuny musel pomoci jeřáb

4. Při přípravě usazení podstavce narazili pra-
covníci na velké množství kamenů

5. Odlévání části sochy - knihy 6. Odlití se uskutečnilo v umělecké slévárně 
Waller-Matějíček ve Veverských Knínicích

7. I přes velmi teplé počasí se odhalení zúčast-
nily desítky lidí. V popředí u mikrofonu farář 
Zdeněk Šorm, u zahalené sochy starosta Mi-
chal Šmarda a kurátor evangelického sboru Petr 
Hladík 

8. Starosta Nového Města Michal Šmarda a fa-
rář Zdeněk Šorm odhalují sochu

9. M. Jan Hus poprvé shlíží na Novoměšťáky. 
V pozadí pěvecký sbor Alter Ego

Autoři fotografií: Jitka Svojanovská, Petr Hla-
dík. Celý projekt měla na starosti Žofie Řádko-
vá z odboru školství, kultury, cestovního ruchu 
a sociálních věcí MěÚ Nové Město na Moravě. 

Tradiční srpnové akce
Jako každý rok bude pobíhat tradiční Pouť 
na Kostelíčku. Kromě mše svaté se 16. srpna 
od 9 hod. uskuteční i světské pouťové veselí. 
Na své si přijdou nejen děti, ale také dospě-
lí. Pro vaše ratolesti budou připraveny různé 
pochoutky, atrakce a soutěže. Milovníci drob-
ného ptactva a malých zvířat mohou v tomto 

termínu navštívit výstavu v areálu chovatelů 
za vlakovým nádražím, kde se oproti loň-
skému roku změnilo zázemí pro návštěvníky. 
Sladkou tečku za létem udělají Slavnosti medu. 
Poslední srpnovou sobotu bude od 8 hod. na 
Vratislavově náměstí probíhat farmářský trh, 
řemeslný jarmark a prodej různých medových 

pochoutek a včelařských výrobků. Děti si bu-
dou moci vyrobit svíčky a různé postavičky 
z včelího vosku. Chybět nebude ani dopro-
vodný kulturní program a atrakce pro děti 
i dospělé. Více informací o obou akcích nalez-
nete na plakátech nebo na webových strán-
kách: nkz.nmnm.cz, noviny.nmnm.cz.    -phal-

Zemřel malíř Jindřich Zezula
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě ozna-
muje smutnou zprávu, že v  neděli 12. července 
2015 zemřel po těžké nemoci malíř Jindřich 
Zezula. Tvorba rodáka z  Dolních Heřmanic ne-
daleko Velkého Meziříčí, vycházející především 
z díla malířů Bohdana Laciny a Čeňka Dobiáše, 
byla a zůstává pevně spjata s okolím rodného Vel-
komeziříčska a s Českomoravskou vrchovinou. 
Odlišným tvůrčím přístupem v  duchu lyricko-

-expresivní formy se Jindřich Zezula nesmaza-
telně zapsal do dějin krajinomalby na Vysočině. 
Kromě vlastní malířské tvorby se autor výrazným 
způsobem podílel na kulturním životě Žďárska 
a Novoměstska. Po studiích na Střední škole 
uměleckých řemesel v Brně v letech 1958–1962 
pracoval dva roky jako kulturní pracovník v Osvě-
tovém středisku ve Žďáře nad Sázavou a v roce 
1964 stál u zrodu Horácké galerie. Jako její první 

ředitel a posléze odborný pracovník organizoval 
řadu výstav a rozvíjel vlastní malířské dílo. V roce 
1978 se stal výtvarníkem ve svobodném povo-
lání. Obrazy Jindřicha Zezuly mohla veřejnost 
vidět na mnoha kolektivních a samostatných 
výstavách doma i v zahraničí. Ve svém osobi-
tém malířském díle zůstává malíř a člověk Jind-
řich Zezula stále mezi námi. Čest jeho památce! 

-HG-

Kříž místo kaple

Na místě, kde poblíž Kadova postavili rumunští 
vojáci v roce 1945 kapli, byl 12. července slavnost-
ně vztyčen a požehnán pravoslavný kříž. Přičinil 
se o to Novoměstský okrašlovací spolek. Tuto slav-
nostní událost si nenechaly ujít desítky lidí.  -svj- 

Radek Jaroš U Salvátora

Nově zrekonstruovaný dům U Salvátora oz-
dobily velkoformátové fotografie horolezce 
Radka Jaroše. Najdete je ve vstupním prosto-
ru čp. 119 na Vratislavově náměstí a jsou na 
nich zachyceny např. vrcholy Cho Oyu, Tha-

pa Peak, Nevado Pisco, Konkordie, Shisha 
Pangma nebo ledovec Gasherbrum. Jedná 
se o stálou expozici. Radek Jaroš je jediným 
Čechem, který zdolal všechny osmitisícovky. 

-svj- 

Za vínem a cimbálem do galerie 
Všem milovníkům cimbálové hudby a dobrého 
vína se na vědomost dává, že 22. srpna přijede 
na nádvoří Horácké galerie zahrát cimbálová 
kapela Majerán. Čtveřici sympatických muzi-
kantů, pocházejících z  Blanska, budou možná 
někteří znát pod jménem Drahan, pod nímž 
vystupovali do roku 2010. Každopádně s sebou 
přivezou kromě dobré nálady i kvalitní muziku. 
Těšit se můžete na známé i méně známé melo-
die z Čech, Slovenska a zcela určitě na písně 

z naší krásné Moravy. Soubor vystupuje v ruč-
ně vyšívaných krojích, jež jistě potěší nejedno 
oko. Chuťové pohárky pak můžete polechtat 
dobrým vínem z  vinařství Nešpor&Rajský, 
které bude k prodeji v  průběhu celého večera. 
V případě nepříznivého počasí se akce přemístí 
do zámeckého podkroví. Přijďte tedy posedět, 
popít, poslouchat či zpívat. Začátek je v  19 
hod., vstupné  100 Kč, pro seniory a ZTP 90 Kč.
 -phal-

Mlejnek rozdává dobrou náladu 
V roce 1958 začal poprvé ve Víru u Rovečného 
klapat mlýnek, který je už dvacet let ozdobou 
dvorku Horáckého muzea. O tom, jak se na dvo-
rek dostal, jsme psali v červencovém čísle Novo-
městska. Hned od svého počátku budil pozornost 
dětí i dospělých. Zemědělské noviny ho v roce 
1966 popsaly jako „z trámků sestavenou kostru 
plnou koleček, převodů, hnacích řemínků a více 
než padesáti vlastnoručně vyrobených figurek“. 
Autorem byl pan Vincenc Navrátil se synem 
Adolfem, podle pamětníků výborným ochotnic-
kým hercem. A jak pan Vincenc Navrátil přišel na 
myšlenku mlýnek vytvořit? To už se asi nikdy ne-
dozvíme. Jeho vnuk Stanislav Navrátil v jednom 
novinovém rozhovoru na tuto otázku odpověděl, 
že je mu to dodnes záhadou. Podle něj chtěl dě-
deček nejspíš potěšit sousedy a kolemjdoucí, na-

víc to byl velmi pracovitý člověk, který nevydržel 
chvilku na jednom místě, a je docela dobře mož-
né, že jsou v mlýnku ukryty i jeho vzpomínky na 
dobu, kdy chodil po Vysočině a opravoval tkal-
covské stavy. Prvními figurkami, které Vincenc 
Navrátil vytvořil, byl čert, kat a selka stloukající 
máslo. Po letech klapání u potoka se figurky ocit-
ly na půdě, kde zůstaly deset let. Potom se jich 
ujal vnuk Vincence Navrátila Stanislav, který je 
věnoval muzeu. „S mlýnkem jsem počítala do 
připravované národopisné expozice. Naštěstí se 
tak nestalo, protože až při jeho spuštění mi do-
šlo, jak nepatřičně by vypadal v interiéru muzea,“ 
vzpomíná tehdejší vedoucí muzea Zdenka Cho-
choláčová. Nápad bývalého starosty Ing. Černé-
ho zavést na dvorek vodu a umístit mlýnek tam, 
ji ale připadal jako utopie. „Bylo to totiž krátce 

po ukončení nákladné několikaleté generální 
rekonstrukce muzea. Nakonec se to ale podařilo 
a byl to opravdu zážitek pozorovat dva přerostlé 
kluky, starostu a Ing. Jiřího Gregora, jak se po za-
městnání baví,“ usmívá se Zdenka Chocholáčová. 
Za zpěvu a tance je mlýnek každý rok v květnu 
probouzen znovu k životu. Tuto tradici otvírání 
mlejnku vymyslely tehdejší pracovnice muzea 
Jana Rusňáková a Jaroslava Pelikánová. „Díky 
mlejnku máme zřejmě nejveselejší muzeum v re-
publice,“ dodává Zdenka Chocholáčová.  A co říci 
závěrem? Možná to, že na mlýnek potomci Vin-
cence Navrátila nezapomněli ani po letech. Letos 
do muzea zavítal mladý muž a se slovy „ten mlý-
nek vyrobil můj praděda“ trval na tom, že musí 
zaplatit vstupné. „U nás se vždycky říkalo, že je 
třeba přispět, tak jaképak výjimky,“ smál se.  -svj-

Upozorňujeme na prázdninovou 
změnu půjčovní doby městské knihovny.

Provoz knihovny (internetu)

20. 7.- 31. 8. 2015 
Pondělí   zavřeno
Úterý       zavřeno
Středa     9:00-11:00, 12:30-18:00 
Čtvrtek    zavřeno
Pátek       9:00-11:00, 12:30-17:00
Sobota    zavřeno

Více zpráv najdete na: noviny.nmnm.cz
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Zmizelé Nové Město: U Sokolíčků

Po několikaměsíčním přešlapování na místě 
bývalé mlékárny se znovu vydáváme na cestu 
městem po číslech popisných. Zatím jich máme 
na kontě 135. Startujeme na začátku Masary-
kovy ulice a kráčíme po její levé straně dál. Než 
se však dostaneme k čp. 136, mineme dům s čp. 
305. Mezi domy čp. 134 (dnes Penny Market) 
a domem čp. 136 zela ještě na počátku 19. sto-
letí velká proluka, vyplněná zahradou s rybníč-
kem patřícím k domu čp. 134. V roce 1833 byla 
část zahrady přiléhající k domu čp. 136 prodána 
Franci Jeřábkovi pro stavbu domku. Novostavba 
musela splňovat dvě podmínky – nebude mít 
žádná okna směrem do zahrady k domu čp. 134 
a mezi novostavbou a domem čp. 136 bude za-
chována osm sáhů široká stezka. Stalo se a nový 
dům France Jeřábka získal čp. 305. Od tohoto 
domu, kde je dnes možno zakoupit výrobky žďár-
ské pekárny, projdeme kolem neporušené řady 
domovních čísel až na křižovatku s  ulicí Malá. 

Nechali jsme tak za sebou domy s čp. 136–143. 
Další číslování sice pokračovalo po Malé ulici, ale 
předtím ještě udělalo odbočku na Nivu. Zde by-
chom na počátku 19. století našli jen devět dom-
ků, většinu z nich v prostoru dnešní Křenkovy uli-
ce. Některé z nich bývaly pazdernami patřícími 
měšťanům z Nových Domů (dnešní Masarykova 
ulice). Domky čp. 144–147 stávaly „na hum-
nech“ za domy čp. 139–141, podobně domky 
čp. 148 a 149 za domem čp. 137. Domky čp. 150 
a 151 již „kryly záda“ domům na Komenského 
náměstí, konkrétně domům s čp. 131 a 132, ale 
jen do té doby, než se rozhodlo o stavbě evange-
lického kostela.  Domy čp. 131 a 132 byly zbořeny 
a během let 1896–1898 mohli obyvatelé domků 
čp. 150 a 151 zblízka sledovat, jak se staví chrám. 
Poloha domků čp. 150 a 151 přispěla k tomu, že 
na jejich místě byla v letech 1947–1948 postavena 
nová evangelická fara. Osud posledního z devíti 
domků rozesetých kdysi po Nivě zpečetila stavba 

jiné městské dominanty – reálky (dnešního gym-
názia). Dostáváme se tak k vysvětlení, proč má 
budova gymnázia poměrně nízké číslo popisné, 
i když se stavěla v letech 1899–1902, kdy se no-
vým domům přidělovala čísla vyšší než 300. Stav-
bě reálky totiž musel ustoupit domek čp. 152, kte-
rý stával v místech budoucí školní zahrady. Jeho 
číslo popisné pak přešlo na reálku. Před svým 
zbořením byl ještě využíván stavebními dělníky.  
Domky čp. 144–149 ustoupily o 60 let později 
výstavbě nových obytných domů Jáchymovských 
dolů. Tímto konstatováním dnešní procház-
ka končí a příště si už můžeme zajít na Malou.

Vít Křesadlo

Z Masarykovy na Nivu a zase zpátky

„Pokojný tu obchod kvetl…“

Archiv Horáckého muzea je zdrojem zajímavých 
dokumentů nejen písemných, ale i fotografických. 
Našla jsem tu například snímek pocházející ze 
čtyřicátých let minulého století. Je na něm přízem-
ní dům, který stával na Masarykově ulici zhruba 
naproti domu, kde je nyní restaurace Kozlovna 
a měl čp. 228. Součástí domu byl obchod s  kolo-
niálním zbožím. Kolemjdoucí určitě obdivovali 
originální sgrafitovou výzdobu v  horní polovině 
stavení. V roce 1930 se o ni přičinil malíř a grafik 
Karel Němec. Protože nad starými kupeckými pul-
ty obvykle visely mořské panny, zvěčnil dvě z nich i 
na fasádě. Připojené veršování pak prozradilo, jak 
je dům starý a čím se zabývali jeho obyvatelé. „Pra-
děd kul zde za roboty ze železa koním boty. Když 
se budil český lvíček, mýdla zde byl sklad a svíček.“ 
A na druhé straně stálo: „Kde jsou grunty třista-
leté! Pod záštitou mořských panen, pokojný ať 
obchod kvete, Pán Bůh s námi, zlý pryč   -  amen!“
Na snímku vidíme dva starší muže, kteří stojí před 
zmíněným obchodem. Už na první pohled jsou si 
neuvěřitelně podobní, dokonce mají oba na tváři 
knírek. První zleva je Arnošt Svítil, majitel obcho-
du s  koloniálním zbožím. Vedle něj stojí  MUDr. 

Josef Svítil, novoměstský lékař. Oba se v  domě čp. 
228 narodili. Patřil jejich otci Josefu Svítilovi, kte-
rý byl nejen kupcem, ale také městským důchodním, 
kontrolorem občanské záložny a v  letech 1891 až 
1894 dokonce starostou Nového Města na Moravě.  

MUDr. Josef Svítil byl v Novém Městě osobou velmi 
známou a váženou, a to nejen jako lékař. Zasloužil 
se o rozvoj zdejší knihovny, byl novoměstským kro-
nikářem a jednatelem kuratoria Horáckého muzea. 
A také spisovatelem (psal pod pseudonymem Jan 
Karník) a překladatelem slovenské a polské poezie. 

V roce 1907 se z rodného domu odstěhoval na Ma-
lou ulici, do měšťanského domu čp. 153.  K bratrovi 
to tedy měl „přes ulici.“  A co víme o Arnoštu Svíti-
lovi? Kromě obchodu se staral také o hospodářství, 
které obnášelo kolem dvaceti hektarů polí. Měl dva 
syny, Josefa a Arnošta. Josef zůstal na obchodě 
a hospodářství. Arnošt vystudoval chemii, fyziku 
a matematiku na technice a přírodovědě v  Brně 
a učil posléze na tehdejší Jedenáctileté střední 
škole v  Novém Městě. Oba bratři si vzali sestry 
Häuslerovy z domu čp. 9 na dnešním Vratislavově 
náměstí. Arnošt se oženil s  Marií, Josef s  Annou. 
V domě čp. 228 zůstali manželé Josef a Anna 
Svítilovi se dvěma dcerami - Helenou a Marií. 
Bydleli tam ovšem jen do roku 1977. Tehdy byl 
dům spolu s  dalšími zbořen, protože překážel 
bytové výstavbě. Rodina Svítilova se musela pře-
stěhovat do domku Na Výhledech. Loučení se 
starým   domovem bylo pro všechny velmi těžké 
a paní Marie Šmerhovská (za svobodna Svítilo-
vá) o něm dodnes mluví s  pohnutím: „Opouštěli 

jsme náš rodný dům velice neradi. Několik let 
po odstěhování jsem se bývalé Gottwaldově uli-
ci vyhýbala. Pokud nebylo vyhnutí a byla jsem 
nucena projít kolem, tak se to neobešlo bez slz.“

Ani se paní Šmerhovské nedivím.                                                      
Věra Rudolfová

V oficíně u Sokolíčků
Na Nových Domech se nejen chodívalo naku-
povat, ale lidé se sem chodívali i zkrášlit, a to do 
holičství a kadeřnictví manželů Sokolíčkových, 
rodičů bývalého starosty Josefa Sokolíčka. Dům 
se štítem do ulice oddělovala od Sví-
tilova domu ulička, která vedla za za-
hrady, k Pustáku a do Obory. V domě 
Sokolíčkovi bydleli a přední část 
přízemí byla rozdělena přepážkou 
na poloviny. Do každé se vstupovalo 
samostatnými dveřmi. Vlevo bylo ka-
deřnictví paní Sokolíčkové. Na pravé 
stěně byla dvě zrcadla a stolky, jak je 
obvyklé i v  dnešních kadeřnictvích. 
Na levé stěně byl věšák a lavice. Mísy 
na umývání vlasů a sušáky se přista-
vovaly ke křeslům před zrcadly. U 
stropu bylo „cosi“, o čem by i střední 
generace přemýšlela, čemu to slouží. 
Vypadalo to jako velký kruhový lustr 
na pohyblivém rameni, ale žárovky 
chyběly. Zato zde byly jakési stahova-
cí šňůry ukončené svorkami. Zkrátka 
bylo to zařízení na trvalou ondulaci. V zadní části 
provozovny byla ještě jedna malá místnost se zr-
cadlem a křeslem, oddělená deskovou přepážkou 
a závěsem. Tady jsem jednou ke svému velkému 
údivu našla maminku, za kterou jsem do kadeř-
nictví přišla. Zde paní Sokolíčková barvila vlasy. 
Barvení nebylo tehdy tak populární jako dnes 
a dámy se k němu uchylovaly, když chtěly „zakrýt“ 
počínající šediny. Většina dam si také nepřála, aby 
se o jejich barvení vědělo, a tak je prováděla paní 
Sokolíčková diskrétně v  odděleném prostředí.  
Byla jsem v té době malá, a proto jsem byla čas od 
času, pravidelně koncem srpna, proti své vůli do-
vedena do holičství pana Sokolíčka. Uspořádání 
bylo velmi podobné vedlejšímu kadeřnictví. Pan 
Sokolíček mne posadil na vysokou židličku, kte-
rá sloužila ke stříhání dětí. Kolem krku mi uvá-

zal bílou plachtu. Seděla jsem a polykala slzičky, 
když moje celé prázdniny pečlivě pěstované vla-
sy padaly v podobě chmýří na plachtu a na zem. 
S  každým stříhnutím nůžek odcházel můj sen 

o dlouhých vlasech princezny. Když jsem přišla 
domů, rodiče, příbuzní i známí naznali, že koneč-
ně vypadám tak, že mohu postoupit do vyšší třídy 
základní školy. Jen já jsem si připadala „jako bl-
bec“.  Za panem Sokolíčkem chodíval tatínek na 
stříhání a holení, ale také – a to hlavně – na kus 
řeči. Bývali domluveni před zavíráním. Odnapro-
ti přiběhl ještě fotograf pan Srnský a společnost 
byla kompletní. Všechny tři pány spojoval vztah 
k  ochotnickému divadlu. Tatínek a pan Srnský 
hráli a pan Sokolíček ochotníky maskoval. Dá-
val si velmi záležet a studoval k tomu i literaturu 
a časopisy. Ve sborníku Centenarium vydaném ke 
100. výročí střední školy vzpomíná Ing. Provaz-
ník , jak členové spolku Horák nastudovali v roce 
1947 k  abiturientskému sjezdu Šibalství Scapi-
nova v překladu Petra Křičky. Když se dozvěděli, 

že na slavnostní premiéru přijede i překladatel, 
nastalo veliké chystání. Ve dveřích se objevil s ve-
likým kufrem pan Sokolíček řečený Sokol, aby 
mladé tváře studentů změnil do vzhledu přísluš-

níků střední či starší generace, jak jim to 
role předepisovala. Zatímco můj tatínek 
zůstal pouze ochotnickým hercem, pan 
Srnský, který rovněž výborně hrál, pře-
vzal později po panu Sokolíčkovi mas-
kování herců. Se stále modernějšími 
přípravky dosáhl skutečného mistrov-
ství oceňovaného na soutěžích, kterých 
se ochotníci zúčastňovali. Ještě nějaký 
čas po znárodnění pracovali Sokolíčkovi 
ve své provozovně. Později se přestěho-
vali do nájmu a následně do vlastní vily 
na Hájkově ulici. Pracovali potom v ko-
munální provozovně na Vratislavově 
náměstí. Zatímco pan Sokolíček od své 
profese odešel, paní zůstala kadeřnicí 
a do důchodu odešla z  velkého komu-
nálního kadeřnictví, které bylo v budově 
dnešní Komerční banky. Těžko spočítat, 

kolik učednic za svůj život připravila pro budoucí 
povolání. I po odchodu do důchodu ji navštěvova-
ly kamarádky a bývalé zákaznice, které upravova-
la a česala. V domě na Masarykově ulici bydlel až 
do jeho zbourání bratr pana Sokolíčka s rodinou. 

Jana Černá

Uličky a ulice

V našem seriálu o ulicích jsme už několikrát na-
razili na uličky. Co to ulička je, to všichni dobře 

víme. Je to taková nepovedená ulice, je úzká nebo 
ještě užší a sloužívala pěšímu provozu, zkraco-

vala cestu. Z Nových Domů, nynější Masary-
kovy ulice, vycházely uličky tři. O dvou jsme už 
psali. Hemzova ulička vedla na Nivu, Švandova 
ulička k Trni a lávce přes Bezděčku. O několik 
domů dál, mezi Sokolíčkovým a Svítilovým sta-
vením, byla další ulička, tzv. Svítilova. Ta byla 
dlouhá, vedla podél Svítilova domu, poté zabo-
čila prudce vlevo, proplétala se za domy mezi 
zahradami. Pak už to byla jen stezka, která se 
u Svítilovy pazderny stočila a vinula se mezi lou-
kami podél potůčku přímo k Bezděčce. Býval to 
krásný kout přírody, sytou zeleň luk občas naru-
šilo bělení prádla. Přes Bezděčku byla položena 
úzká dřevěná lávka. Dnes tu stojí bytelný mos-
tek a sytou zeleň luk nahradily domy, kotelna 
a novou tvář začínají doplňovat Městské lázně.

 Jaromír Černý

Příště: 
Dům U majorů
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www.papirhrackynm.czAKCE SKOLA
ceny platné 4.8. 20.9.2014

Nové M sto na Morav

68

Ukázka z letáku

Temperové barvy
12 kus

12ml 109,-9,10

76,-

12
kus20

95,-

Pastelky Maped Maxi

Tr
oj
hr
an

né
Si
ln
é
a
od

ol
né

76,-

500 druh

Batohy a Aktovky

Penály a Etue

Levn ji než na internetu

Zdravá lahev 0,7l

NOVINKA

AKCE 0,5 a 1 litr

13 199,-
Náhradní dílyNové motivy

229,-29 -

facebook.com/papirhrackynmnm
Skolní koutek otev enekejte ve schránká

ch

KVALITNÍ ROZNOS
vašich letáků kdekoliv v regionu i po celé ČR

NAVRHNEME, VYTISKNEME
www.letakyzdar.cz

Uvedené ceny jsou v etn  DPH a jsou platné od 22.7. do 31.8.2015 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neru íme.

DP STAVEBNINY MARŠOVICE a.s.
Maršovice 92, 592 31 
Nové M sto na Morav
tel.: 731 653 240, 563 034 269
e-mail: info@dpstavebniny.cz 

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

PROFI MP 4
omítka sádrová 
jednovrstvá to ená, 
vnit ní, 40 kg

PROFI MK 1
omítka jádrová/štuk, 
jednovrstvá, 
vnit ní, 40 kg

CERESIT CT 80 
lepicí malta na 
polystyren, 25 kg PCI Decotop 

UWP 
vodou editelný 
impregna ní 
nát r na d evo

PCI 
Pecicret 
K 01 
omítka 
univerzální, 
30 kg

PCI Pericem 04  
EBF hrubý
30 kg, pot rový beton, 
tlouš ka vrstvy 2-7 cm

PCI Pericem 02 
EBF jemný
30 kg, pot rový beton, 
tlouš ka vrstvy 1-3 cm

PCI Pericol 
STANDARD
25 kg, lepidlo 
na obklady 
a dlažby, 
C1TE

PCI Pericol 
SPECIÁL šedý
25 kg, lepidlo na 
obklady a dlažbu, 
C2T

PCI Saniment 02
30kg, sana ní omítka 
jádrová

CERESIT CT 74 
zrno 1,5 hlazená  
omítka silikonová, 
báze, 25 kg

CERESIT CT 77 
mozaika soklová, 
25 kg

135,–ks

230,–

od 82,–m²

230,–
218,–m²

375,–

Profil rohový 
AL s tkaninou 
10/10, délka 2,5 m

21,50ks

39,50

168,–ks

231,–190,–ks

351,–

75,–ks

113,70
75,–ks

111,30 75,–ks

111,30

115,–ks

193,–
290,–ks

390,–

119,–ks

172,–

Tkanina R 117 
VERTEX
š. 1,1 m, velikost ok 
4,0x4,5, 1role=55m²

14,30m²

21,20

85,00 m²

106,30 m²

128,00 m²

  8 cm

10 cm

12 cm

147,–

184,–

222,–

Palubka klasik 
smrk A/B

161,– m²

192,– m²

232,– m²

12,5x96x4000 mm

15x121x4000 mm

19x121x4000 mm

187,–

229,–

278,–

63,50
69,50
78,50

  8 cm/0,8

10 cm/0,8

12 cm/0,8

84,–

96,–

106,–

190,–
609,–

0,75 l

2,5 l

308,–

865,–

Polystyren 
EPS 70 F 
50x100 cm, fasáda

Lišta 
soklová
délka 2 m

ou v etn DPH a jsou

CEMIX 223 (0,4mm) 
trasový štuk, 30 kg
JEMNÝ JAKO 
BLATÍ KO !!!

CEMIX 033  
(0,7mm) omítka 
štuková vnit ní 
vápenná, bílá, 30 kg

Hydrát vápenný 
CL 90 - S 
33,33 kg

CERESIT 
CT 7 
univerzální 
penetrace, 5 l

Pás modi  kovaný 
POLYELAST EXTRA 
TR desing role 7,5m²
zelený / ervený / 
p írodní

109,–m²

198,–

105,–ks

165,– 103,–ks

154,–

108,–ks

129,–
154,–ks

236,–

185,–ks

316,–

Nivelační hmota KVK 
cementová 25 kg 
+ penetrace 
ZDARMA
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www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

e-mail: okna@pks.cz

Slevy platí při uzavření smlouvy na dřevěná okna 
do konce září 2015 a vztahují se na cenové nabídky  
zhotovené v období 1.8. – 30.9. 2015.

PLATÍ DO 

30.9.

Hračky-papír Ivana Rajská - Komenského náměstí Nové Město n/M
Kvalitní školní potřeby různých značek (KOH-I-NOOR, CENTROPEN, MAPED...).

Univerzální obaly na učebnice (všechny učebnice Vám obalíme).
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

srpen výstava Jindřich Zezula - výběr z tvorby; Inspirace Josefa Fantury Horácká galerie
srpen výstava Mirka Špačková; Kontinuita; Poklady Vysočiny Horácká galerie
srpen výstava Jak si děti představují prázdniny; Krásy Česka městská knihovna
srpen výstava Stavebnice Merkur; Povýšení Nového Města na město Horácké muzeum
srpen výstava Pohádky Tibetu Bobrová
srpen výstava Expozice fotografií Radka Jaroše Galerie Sokolíček

1.8.    8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
2.8.  15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Informační centrum
2.8.  16:00 pro děti SHŠ Flamberg: Putování za mušketýry a princeznami Hotel Podlesí

srpen výstava Město v pohybu - cyklistická výstava Vratislavovo náměstí
4.8.    9:00 workshop Oživujeme poklady - kreslená animace /také ve 13 a 16 hod./ Horácká galerie
7.8.  19:00 ostatní Večer pěti Pé /známé písně, občerstvení, letní pohoda/ Horácká galerie

8.8.  13:30 sport Na kole dětem Žďárskými vrchy Vratislavovo náměstí

9.8.  16:00 pro děti SUŠ divadlo: Čtyři pohádky Hotel Podlesí
9.8.  16:30 sport Mistrovské utkání: SFK Vrchovina - Sokol Tasovice fotbalový stadion

11.8.    9:00 workshop Oživujeme poklady - loutková animace /také ve 13 a 16 hod./ Horácká galerie
11.8.  21:00 film Letní kino: Na velikosti záleží, kom. Izrael/Fr. 2009, 90 min. Horácké muzeum
14.8.  21:00 koncert Frankenstein - k tanci i poslechu Bar Ballas

15.-16.8. výstava Horácká výstava drobných zvířat areál chovatelů
15.8.    8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
16.8.    9:00 ostatní Pouť na Kostelíčku /jarmark, atrakce pro děti a další/ ulice Malá
16.8.  15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Informační centrum
16.8.  15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka výstavy Poklady Vysočiny Horácká galerie
16.8.  16:00 pro děti Loutkové divadlo Kozlík: O Luciáškovi Hotel Podlesí
16.8.  16:30 sport Mistrovské utkání: SFK Vrchovina - SK Bystřice n.P. fotbalový stadion
18.8.    9:00 workshop Oživujeme poklady - plošková animace /také ve 13 a 16 hod./ Horácká galerie
22.8. 19:00 koncert Majerán - posezení u cimbálu s vínem Horácká galerie

do 23.8. výstava Nálady Vysočiny - výstava obrazů H. a B. Puchýře KD Fryšava
23.8.  16:00 pro děti Divadlo Prkno: O čertovi Hotel Podlesí
25.8.  21:00 film Letní kino: Asterix - Sídliště bohů, Fr. 2014, 85min. Horácké muzeum

do 28.8. pro děti Prázdninové kvízy pro děti a mládež městská knihovna
28.8. 16:00 ostatní Setkání s romskou kulturou Koupaliště

29.8.   8:00 ostatní Slavnosti medu; Farmářský trh Vratislavovo náměstí

30.8. 15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka výstavy Poklady Vysočiny Horácká galerie
30.8. 16:00 pro děti Divadlo Navlnce: Prasátka a vlk Hotel Podlesí
30.8. 16:30 sport Mistrovské utkání: SFK Vrchovina - FK Blansko fotbalový stadion

Komentovaná prohlídka města v srpnu
2. 8. a 16. 8. 2015 vždy v 15 hodin

Zájemci o jiný termín se mohou objednat na tel . čísle: 601 592 013. h
m

.n
m

n
m

.c
z

Děkujeme organizacím, jednotlivcům a všem, kteří se podíleli 
na pořádání slavnosti Nova Civitas.

Velkou fotogalerii najdete na facebooku 
Nového Města na Moravě.


