Měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí
ročník XXVII. | číslo 11 | 1. LISTOPAD 2017
2/

Anketa se zastupiteli

3/

Stav silnic v NMNM

3/

Anketa s Novoměšťáky

4/

Výstavba v I. ZŠ

5/

KODUS je hotov

5/

Dva roky
Městských lázní

6/

Nové vozy pro hasiče

8/

Fotbalová paráda

12/

Tomáš Kočko
vystoupí v NMNM

Komunitní dům pro seniory je hotov. Kolaudace se uskuteční v polovině listopadu. Více na str. 5

Volby do Poslanecké
sněmovny 2017 v Novém Městě na Moravě
Ve dnech 20. a 21. října se v Novém
Městě uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny.
K volebním urnám přišlo 63 % lidí, kteří odevzdali celkem 5146 obálek. Volební průměr je
tak v Novém Městě o necelá tři procenta vyšší než
v celé ČR. Výsledky se shodují i co se týče vítěze
voleb. I v Novém Městě s přehledem vyhrálo hnutí
ANO 2011 s 25 %. Pořadí ostatních stan je ale
již trochu jiné. Na druhém místě se umístili Soci-

ANO

25 %

ální demokraté s 15 %, třetí je KDU- ČSL s 11 %
a hned za nimi ODS s více než 10 %. Stejně jako
v celé republice i v Novém Městě překvapili svým
volebním úspěchem Piráti, kteří obdrželi hlasy
od 10 % voličů. Naopak SPD Tomia Okamury
si oproti celostátnímu průměru v Novém Městě
pohoršila a získala zde pouze 7 %. Pomyslnou
pětiprocentní hranici, nutnou ke vstupu do Poslanecké sněmovny, v Novém Městě překročili
už jen komunisté, kterým voliči přiřkli necelých
7 % hlasů. Všechny ostatní strany a uskupení už
zůstávají pod 5 %. „Volby v Novém Městě jsme

zvládli bez problémů,“ shrnul tajemník městského úřadu Petr Hanych.
-kbPreferenční hlasy voličů v NMnM
Michal Šmarda /ČSSD/
Miroslav Skalník /ODS/
Marek Kučera /ANO 2011/
Josef Klement /KDU-ČSL/
Kamil Vejvoda /KSČM/
Zdeňka Marková /STAN/
Eva Německá /SPD/
Jan Pošvár /Piráti/

329
105
89
39
36
32
23
19

Výsledky voleb v Novém Městě na Moravě
ČSSD
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Šedá barva označuje výsledek dané strany v celostátním hlasování. Výsledky ODS a Pirátů jsou v podstatě shodné.
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Téma Novoměstska: Bezpečnost
a doprava v Novém Městě na Moravě
Jaroslav Lempera /ČSSD/
Pro bezpečnou dopravu je potřeba ochránit hlavně chodce. Radnice dává přechody do pořádku, ale pořád to nestačí. Nejhorší
je to na Masarykově ulici. Z Hornické se skoro nedá vyjet ani odejít, přechod k Penny je nebezpečný. To chci změnit. Pro klid
ve městě je důležitá spolupráce městské a státní policie. Policisté musí více chodit pěšky nejen po městě, ale i místních částech.
Také je třeba chtít po odpovědných pracovnících dobrou práci a kontrolovat je. Podporu si zaslouží hasiči, kteří obětují volný
čas, aby nás chránili.

Roman Wolker /ČSSD/
Toto téma je velice široké, takže jen pár postřehů. Za poslední volební období se provoz městem více než zdvojnásobil. Nejvíce to
všichni pociťujeme na ulici Masarykova, která plynule přechází v ulice Soškova, resp. Křičkova. Na ně navazující další křižovatky
se začínají stávat neprůchozí. Dále je nutné řešit do budoucna i cyklopruh, který by jasně vymezil nedotknutelnost cyklisty a jeho
bezpečnost. Vše je o výchově k dopravě a velké toleranci. Mnohé se udělalo také v oblasti přechodů, některé jsou i osvětlené, kde
pomohly sdružené prostředky města NMnM a dalších firem.

Helena Šustrová /KDU- ČSL/
V našem městě existují stále lokality, které nejsou bezpečné z důvodu křížení chodců a automobilů. Postupně
se snažíme situaci v jednotlivých problematických místech řešit – viz. ulice Petrovická. Chystáme se propojit cyklostezkou lokalitu od Koupaliště směrem na Petrovice, přičemž dojde k zatraktivnění oblastí kolem rybníků nedaleko centra pro chodce i cyklisty. Projektujeme změny na ulici Masarykova od Křičkovy ulice až po Billu
tak, aby se chodci nemuseli bát přecházet přes přechod. Rovněž je nachystán projekt na opravu ulice Tyršovy.

Stanislav Marek /SNK obce/
Z dostupných zdrojů vím, že dochází k poklesu kriminality. Množství přestupků se příliš nemění-nejvíce jich vzniká v dopravě.
Stav míst.komunikací. Naší snahou je každoročně opravit některý z problémových úseků(ul.Drobného, Maršovská, Bělisko-koupaliště).V r.2018 to bude úsek od polikliniky přes náměstí ke KD. K bezpečnosti chodců přispěje nový chodník na ul.Petrovické.
Vzhledem k tomu,že u těchto liniových staveb je nutné opravit všechny inž.sítě,tak se tyto projekty hodně prodražují.Ve všech
míst.částech byly opraveny MK dle reálných požadavků OV.V Hlinném proběhnou opravy MK příští rok.

Lubomír Buchta /ANO 2011/
Jako bývalý sportovec vidím problémy hlavně s dovážením dětí do škol. Děti mají stále méně pohybu a rodiče jim v tom moc
nepomáhají. U škol se tvoří zácpy, děti přebíhají přes silnici a hlavně za tmy je to pro všechny strašně stresující. To my asi nezměníme, ale můžeme vybudovat u škol zálivy pro auta a tím lepší průjezdnost aut. Doprava města by měla být plynulá a pro
občany bezpečná. Na některých ulicích to tak není a to například na ulici Veslařská a Tyršova. Nejhorší křižovatka je u Pasáčka
s odbočením na Vratislavovo náměstí. Ta se vůbec nepovedla a měla by se změnit.

Ilona Komínková /ODS/
Stav silnic se v některých lokalitách zlepšil a to včetně místních částí. V nejhorším stavu stále zůstává komunikace na Tyršové
od Policie ČR až po křižovatku u gymnázia. Tato komunikace je hodně využívaná a její stav je téměř havarijní a zasloužila by si
rychlou opravu včetně chodníku. Bezpečnost se vylepšila u škol, u Lídlu. Nepovedla se příliš křižovatka u Pasáčka. Odbočení
vlevo ve směru od Žďárské ulice je pro mnoho řidičů komplikované a nepřehledné. Osobně si myslím, že bezpečnost a plynulost
je především o toleranci a slušnosti, bez těch nebude nikde zcela bezpečno.

Libor Černý /ANO 2011/
Bezpečnost v dopravě je dána plynulostí, řádem a hlavně logikou. Kde není plynulost, vzniká nervozita. Kde není řád, začíná
chaos. A kde není logika, vznikají nepředvídatelné situace. Pokud se shodneme na tom, že nejdůležitější komunikace ve městě
jsou ty krajské a pak Dukelská, Veslařská, Bělisko, Nad Městem, Malá, Mírova, Drobného, Smetanova, Tyršova a Makovského,
a že tyto budou bez vyjímky přehledné, oboustranně průjezdné, opravené, s chodníkem v celé délce bez nutnosti přecházení více
jak jednou a s bezpečnými přechody, bude naše město v oblasti dopravy hodně bezpečné a doprava plynulá.
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Silnice jsou v dobrém stavu, míst na parkování je málo
Úředníkům, kteří mají na starosti dopravu
v Novém Městě na Moravě, dělá poslední roky největší starosti stále narůstající počet aut. Řidiči navíc
nemají kde zaparkovat. Ideální ale také není ani
stav silnic.
Je to problém, který musí řešit každé město. Ulice,
které vznikaly před desítkami let, musí dnes pojmout násobně více aut, než pro které byly naprojektovány. Houstne provoz, parkoviště se plní. Přitom jen málokteré město má takové podmínky, aby
se mohlo nové situaci přizpůsobit. „Nové Město
na Moravě je takové malé, sestrčené dohromady.
Ulice jsou úzké. Až na výjimky se v podstatě nezměnily od doby, kdy jsem byl kluk. A to je dané
podmínkami, se kterými nemůžeme nic dělat,“
říká správce městských komunikací Petr Ptáček.
Podle něj je vysoký počet aut asi největší dopravní
problém, který musí město v současné době řešit. Nejvíce je to vidět na parkovacích místech.
„Nejhorší je asi situace kolem Městských lázní.
Návštěvníci totiž velmi často parkují u bytových
domů, přitom je pod lázněmi parkoviště. Proto
se stává, že lidé, kteří v té lokalitě bydlí, skutečně
nemají kde zaparkovat,“ dodává Ptáček. Situaci se
prý město snaží řešit už několik let. V posledních
měsících přibyla parkovací místa za kulturním
domem a v ulici Sportovní, nové stání také vznikne
v Tyršově ulici. Na otázku, jestli to bude stačit,
ale Ptáček jen krčí rameny. „Kde můžeme, tam
parkovací místa děláme.“ Optimističtější je situace v případě údržby a opravy silnic. Rozhodně se
nedá říci, že by byl stav silnic v Novém Městě bezchybný, ale jejich opravám nic nebrání. „V loň-

ském roce jsme opravili silnici
ke Koupališti nebo Maršovskou
ulici. Letos se opravovala Sportovní a pracuje na Smetanově
a Drobného,“ popisuje Ptáček.
Harmonogram oprav se
úředníci snaží sladit s plánem
prací Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko. V praxi to vypadá tak, že kde je třeba opravit
kanalizaci nebo vodovod,
upraví se rovnou také povrch
vozovky. Takový postup podle
Nová místa na stání by měla vzniknout v Tyršově ulici.
Ptáčka šetří čas i peníze a nestane se, že by se kvůli opravě kanálu musela
livější a hladší,“ pochvaluje si Ptáček. Zatímco
v posledních letech opravy prováděly především
rozkopat nově upravená ulice. „Při opravách
často narážíme na to, že v minulosti nebyly silniexterní firmy z celé republiky, v budoucnu by mělo
ce dělané tak kvalitně. Vrstva podloží, takzvané
stále více práce připadnout novoměstským Tech„kufry“, je nízká, takže často musíme dělat toto
nickým službám. „Mají nový válec a frézku a budepodloží zcela nové, což se prodražuje,“ vysvětluje
me se snažit dávat jim více práce. Proč bychom tu
měli zaměstnávat firmu z Ostravy, když můžeme
Ptáček. Opravy jednotlivých ulic jsou plánovány
dostatečně dopředu a v provozním rozpočtu je prý
peníze zaplatit Technickým službám, které zřizuje
vždy dostatek financí. „Problém jsme ale neměli
město?“
ani v případě, když bylo třeba provést nějakou
Samostatnou kapitolou je také dopravní
opravu neplánovaně. Město peníze vždy našlo.“
značení. S přibývajícími auty přibývá také bezZměny se dějí také v samotné technologii opravy
ohledných řidičů, kteří překračují rychlost a parpovrchu silnic. Město pomalu ustupuje od metody
kují tam, kde nemají. „Samy o sobě ale značky
tzv. zástřiku, kdy se výmol zastříká asfaltem a ponic nezmění. Obecně se proto snažíme, aby bylo
sype štěrkem. „Je to sice levné, ale málo efektivní.
značek kolem silnic co nejméně, a instalujeme je
Snažíme se více využívat metodu THR. Ta spočívá
pouze tam, kde být musí. Apeluji na motoristy, aby
v tom, že se podklad rozehřeje, doplní se tam matebyli ohleduplnější,“ dodává Ptáček. 
riál a opět se zaválcuje. Dělali jsme to tak nedávno
-kbna Komenského náměstí. Povrch je potom trvan-

Ptali jsme se Novoměšťáků:
Jaká je v Novém Městě dopravní situace?
Iva Utinková
Já jsem spokojená. Žiji v Novém Městě teprve krátce a dříve jsem bydlela
v Brně. A tím, že mohu takto srovnat, tak si myslím, že je to tady v podstatě
bez problémů.

Marta Havlíčková
Ve městě je katastrofální parkování. Parkoviště jsou plná, zvláště ve všední
dny. Co se bezpečnosti provozu týče, mám pocit, že trochu nepřehledná jekřižovatka pod Vratislavovým náměstím a kruhový objezd u čerpací stanice
Benzina.

Miloš Brabec
Já jsem celkem spokojený. Problémem je ale velký počet aut a lidé jsou líní
chodit pěšky. Někteří jezdí autem i do obchodů, které mají kousek od domova.
Napjatá dopravní situace je ale dnes ve všech městech.
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Vážení čtenáři,
po celý následující rok vám v Novoměstsku představíme na těchto dvou stranách
jednu z důležitých oblastí veřejného života
v našem městě. Dostanete tak jedinečnou
možnost seznámit se s názory odborníků,
spoluobčanů i zastupitelů.
Od prosincového čísla uveřejníme vždy jen
tři autorské texty zastupitelů v neupravené
podobě. O tom, kteří to budou, rozhodnete
vy sami. Texty zastupitelů budou během
listopadu zveřejněny na webu noviny.nmnm.
cz. Zde také budete moci dávat hlasy těm,
kteří vás oslovili nejvíce. Tři nejúspěšnější
uveřejníme na stránkách Novoměstska.
Přejeme vám příjemné čtení!Vaše redakce
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Případů rušení veřejného pořádku ubývá
Podle vedoucího
městské policie Jiřího Hradila se bezpečnostní situace za
několik posledních
let zlepšila. Narůstá ale prý neukázněnost řidičů.
Vedoucím Městské policie v Novém Městě na
Moravě jste už pět let. S jakou vizí jste tuto
funkci přebíral?
U policie jsem pracoval už předtím a toto místo
jsem bral jako výzvu. Chtěl jsem změnit obraz
městské policie v očích veřejnosti a zajistit, aby
lépe sloužila lidem. Doufám, že se to povedlo.
V čem tyto změny spočívaly?
Hlavním bodem bylo zajistit, aby byli strážníci
více vidět v ulicích. Začali jsme chodit více pěšky,
lidé si nás více všímali a ohlasy veřejnosti začaly
být pozitivnější. Větší přítomnost strážníků v ulicích znamená větší bezpečí. Strážníci mohou bezprostředně reagovat na každé porušení vyhlášky,
které zpozorují. Také jsou ve větším kontaktu
s lidmi, a dozví se tak lépe, co je trápí a jak jim
můžeme pomoci.
Co je hlavním úkolem a náplní práce městské
policie?
Naší prioritou je udržování veřejného pořádku.
Kontrolujeme dodržování nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství. V současné době
se ale 90 procent všech přestupků týká špatné-

ho parkování. To je dnes ve městě asi největší
problém. Lidé nemají kde parkovat, a proto
parkují špatně. Každé parkovací místo, které
se podaří udělat navíc, je dobré. Těším se, až
bude hotova rekonstrukce Tyršovy ulice, kde má
vzniknout přes 50 nových parkovacích míst. To
městu moc pomůže.
Co děláte, když jste svědky nějakého trestného
činu nebo dopravní nehody?
Voláme státní policii. Tyto věci nejsme oprávněni
řešit. Maximálně zajistíme situaci na místě.
V současné době je v Novém Městě osm
strážníků. Je to dost?
Fungujeme na sto procent, všechno je zajištěné,
ale je to složité. Před dvěma lety odešla jedna
strážnice na mateřskou dovolenou a od té doby
s tím trochu bojujeme. Ale zvládáme to. Stále ale
hledáme bezpečnostní asistenty. Tedy lidi, kteří
by nám pomáhali hlídat přechody u škol.
Přibyla vám za poslední roky práce, nebo se
bezpečnostní situace ve městě zlepšuje?
Rozhodně se zlepšuje. Ubylo výtržností, opilců.
Dříve byl každý víkend nepořádek v parcích, to
už je ale také minulost. Dokonce ubylo i krádeží
v supermarketech, ke kterým nás dříve často volali. Poslední dobou se v ulicích objevilo sprejerství.
Je to trestný čin poškozování cizí věci. Naposledy
chytil dva mladíky kolega, který zrovna byl mimo
službu. V takovém případě také voláme státní
policii, která to s dotyčným vyřeší.

Jak vlastně vypadá pracovní den strážníka
v Novém Městě na Moravě?
Ráno jde hlídat přechody přes silnice u škol. Potom zkontroluje parkovací automaty, jestli jsou
v pořádku a fungují. Potom vyrazí do ulic a chodí
po městě. Kontroluje dodržování pořádku a řeší
oznámení od občanů. To znamená, že když mu
někdo zavolá, že má s něčím problém, tak sedne
do auta a jede to vyřešit. A tohle dělá 12 hodin.
Kvůli čemu volají lidé nejčastěji?
Opět je to špatné parkování. Že jim třeba někdo
blokuje vjezd do garáže a tak podobně. Často také
řešíme volné pobíhání psů.
Vzpomenete si na něco opravdu netradičního?
Jednou jsme dostali oznámení, že po městě pobíhá černý kozel. Často také lovíme hady. Lidé je
objeví na zahradě a bojí se jich, ale naštěstí jsou
to většinou jen užovky.
Jste na tyto věci nějak školeni?
Ano, máme jednoho strážníka, který má speciální výcvik na odchyt psů. Jinak chodíme všichni
každé tři roky na přezkoušení znalostí zákonů
a práva.
Ve kterém období máte nejvíce práce?
Jednoznačně jsou to letní prázdniny, kdy je tu nejvíce turistů a restaurace mají otevřené zahrádky.
A potom samozřejmě během velkých sportovních
akcí, jako bylo třeba MS v horských kolech.
-kb-

I. ZŠ chystá přestavbu za desítky milionů
Základní škola na Vratislavově náměstí vybuduje
novou přístavbu se specializovanými učebnami.
Velkorysou přestavbu umožní dotace z Evropské
unie.

Nové patro vznikne nad jídelnou, rekonstrukce
se dočká i dvůr.
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Škola se na projekt připravuje už více než rok.
Úsilí spojené s pečlivým plánováním se vyplatilo
a škola nakonec získala dotaci ve výši cca 57 mil.
Kč (včetně DPH). Přestavba tak bude jedním
z nejvýznamnějších projektů v Novém Městě za
posledních několik let.
„Je to pro školu ohromný úspěch. Velký dík
zaslouží zejména ing. Andrea Kramárová z městského úřadu, která s námi na projektu velmi úzce
spolupracovala. Od začátku jsou do projektu
zapojeni i učitelé. Navrhují konkrétní vybavení
i uspořádání jednotlivých odborných učeben
a jejich kabinetů. Je to v podstatě týmová práce
školy a města,“ říká ředitel I. ZŠ Otto Ondráček.
Díky dotaci bude moci škola vybudovat a vybavit šest nových odborných učeben, pět kabinetů
a vytvořit zázemí pro učitele. Pro tyto učebny
vznikne celé nové patro nad školní jídelnou, které
bude propojeno s hlavní budovou. Projekt ale
nezahrnuje pouze realizaci nových učeben, ale

i modernizaci stávajících odborných pracoven
v hlavní budově. Zcela jinou podobu získá i školní
dvůr, kde vzniknou nové žákovské dílny a příjemná odpočinková a relaxační zóna. Důležitou součastí je i vybudování výtahu, čímž bude zajištěna
bezbariérovost budovy. Vše by mělo být hotové
v březnu 2019.
„Touto modernizací chceme výrazně zlepšit
kvalitu vzdělávání na naší škole. Nové učebny
budou sloužit pro výuku přírodopisu, fyziky, zeměpisu a cizích jazyků. Třídy budou speciálně
uzpůsobeny pro daný předmět, vybaveny počítačovou sítí, ozvučením, dotykovými tabulemi
apod.“ upřesňuje ředitel školy Ondráček, který se
myšlenkou rozsáhlé přestavby školy začal zabývat
už v roce 2009. „Původní projekt je v podstatě
moje vize toho, jak by se mohla škola rozvíjet
do budoucna. Nyní bude probíhat první etapa
a uvidíme, zda a kdy se nám podaří zrealizovat
zbývající části,“ dodává Otto Ondráček. -kbNOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2017
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Opravy na ulici Drobného
se chýlí ke konci
Výkopy a uzávěrky by měly zmizet v polovině listopadu.
Stavební práce blokují ulici Drobného a její
okolí už řadu týdnů. Řidiči se musí potýkat s uzávěrkami, obyvatelé s hlukem a větší prašností.
Podle Miloše Hemzy z odboru investic ale
bude brzy hotovo. „Omlouváme se všem za
komplikace, které jim stavba možná způsobila,
ale kanalizaci bylo nutné opravit. Práce se ale
dělá s maximální rychlostí a brzy bude hotovo,“
říká Hemza. Investorem opravy kanalizace je

Lázně jsou tu už
dva roky

Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko. Město
ji využilo k výměně povrchu silnice a rekonstrukci
chodníku. V současné době jsou už ukončovány pokládky veškerých sítí a dělají se přípravné
práce pro pokládku asfaltových povrchů. Nejnáročnější část, výměnu kanalizace, mají stavbaři
už za sebou. „Bylo to velmi obtížné, protože stará
kanalizace je položena velmi hluboko. Práce ale
postupují podle plánu a hotovo bude v polovině
listopadu,“ uzavírá Hemza.
-kb-

Komunitní dům je téměř hotov

Jeden z nových bytů už čeká na své nájemníky. Zbývá dodělat jen
několik drobností. Kolaudace Komunitní dům pro seniory čeká
v polovině listopadu.

Sportovní park
v ulici Budovatelů

Stavba Komunitního domu pro
seniory na Žďárské ulici je u konce. Zbývá dodělat jen pár kosmetických úprav. Obytný dům je
uzpůsoben tak, aby maximálně
vyhovoval seniorům nad 60 let.
Chodby jsou dostatečně široké,
byty jsou naprosto bezbariérové.
Staří lidé tu proto budou moci
pohodlně bydlet ve společnosti
svých vrstevníků. Všechny byty
jsou v tuto chvíli již obsazeny
a první nájemníci by se mohli
začít stěhovat na začátku roku
2018. Budovu za více než 20 milionů korun postavilo město díky
dotacím z EU. Ta přispěla částkou
15 milionů korun.
-kb-

Městské lázně oslaví v listopadu už druhý rok.
A zdá se, že je o jejich služby stále velký zájem.
Druhé narozeniny oslaví v Městských lázních
v týdnu mezi 13. a 18. listopadem. Dárky ale
budou v tomto případě dostávat návštěvníci lázní. „Chceme všem návštěvníkům poděkovat za přízeň a odměnit je za věrnost.
Během narozeninového týdne proto dostane
v pondělí, úterý a středu každý návštěvník dva
lístky za cenu jednoho,“ říká ředitel lázní Jiří
Brychta. To ale není zdaleka vše. Do 17:00
bude každý den sleva na masáže a solárium,
a kdo si objedná zážitkovou koupel, může vzít
někoho zdarma s sebou. „Dobou zprávou pro
návštěvníky také jistě bude to, že k nám nastupuje masérka specializující se na masáž
lávovými kameny. Jeto velmi příjemná relaxační masáž, při které se používají nahřáté
kameny,“ vysvětluje Brychta.
Městské lázně navštívilo za dva roky povozu
224 tisíc návštěvníků, což je zhruba 10 000
lidí měsíčně. Původní odhady přitom počítaly
pouze se 6 000 zákazníky za měsíc. Už nyní je
tedy možné říci, že projekt Městských lázní je
mimořádně úspěšný. „Největší radost mám
z toho, že se tu setkávají lidé všech generací.
Ve cvičebním sálu máme například cvičení
po maminky s kojenci a naše služby zároveň
velmi rádi využívají i senioři. Mám pocit, že
lázně jsou tu opravdu pro každého, a to je pro
mě největší odměna,“ dodává ředitel Brychta.
-kb-

Město nabízí k odprodeji stavební pozemek
v obci Hlinné o výměře 1180 m2, a to na min.
nabídku kupní ceny 300 Kč/ m2 + DPH. Lhůta
pro podání nabídek končí 20. 11. 2017. Bližší
informace mohou zájemci získat na stránkách
města, úřední a elektronické desce úřadu.

Zacvičte si pod širým nebem. V ulici Budovatelů je
hotová první část Sportovního parku.
První etapa projektu, který by měl proměnit pravý
břeh Bezděčky pod Městkými lázněmi ve venkovní sportovní zónu, je hotova. K posílené svalů
a zlepšení kondice slouží workoutová sestava.
Pro lehčí cvičení a protažení je možné využít
tři fitness stroje. Novou hooupačku a kolotoč
dostalo i zdejší dětské hřiště. Ve druhé etapě zde
má vzniknout i hřiště pro míčové hry, které bude
možné v zimě proměnit v kluziště, nové osvětlení,
stezka pro pěší a herní prvek pro děti. 
-kbNOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2017

Město Nové Město na Moravě hledá úředníka
odboru investic a správy majetku. Bližší informace na www.nmnm.cz.

Městská policie informuje, že hledá zájemce
na pozici „bezpečnostní asistent“, kteří by
zajišťovali zejména v ranních hodinách bezpečnost dětí na přechodech.
tel. 566 598 441.

5

ZPRAVODAJSTVÍ

Nové vozy pro hasiče

Hasiči ze Slavkovic, Olešné a Petrovic převzali klíčky od nových aut. Speciálně upravené dodávky jim
poslouží jako výjezdová vozidla.
Nevyhovující a zastaralá. Tak nejčastější hovořili dobrovolní hasiči z novoměstských místních
částí o svém vozovém parku. „Každá technická
prohlídka byla velkým dobrodružstvím. Do výjezdového vozidla jsme se navíc všichni nevešli,“
říká starosta Petrovic Josef Košík. To už je ale
minulostí. V pondělí 9. října obdrželi petrovičtí
hasiči oficiálně klíče k novému hasičskému vozu

značky Ford. „V letošním roce
se nám podařilo získat dotaci z
Ministerstva vnitra a od Kraje
Vysočina, díky které jsme mohli
pořídit hned tři auta. Kromě Petrovic dostali nové vozidlo také
hasiči z Olešné a Slavkovic,“ říká
místostarosta Nového Města na
Moravě Stanislav Marek. Vozidla
město vybralo na základě výběrového řízení tak, aby co nejlépe
vyhovovala požadavkům hasičů.
I proto mají ti z Olešné vozidlo
poněkud menší než jejich kolegové. Mají totiž
nižší strop v garáži.
Do vozidel se dá uložit stříkačka i vše potřebné
k hašení, stejně tak ale mohou sloužit k výjezdům
na různé akce, kterých se sbory účastní. „Vozidla,
která místní části doposud využívala, byla 40–50
let stará a tohle byl velmi dobrý počin od ministerstva i od kraje, že se tento dotační titul vypsal
a mohli jsme nové vozy koupit,“ dodává Marek.
Každé vozidlo stálo 900 tisíc korun a město se na
jeho nákupu podílelo asi z jedné šestiny. -kb-

Dotace na obnovu památek
V souladu se Zásadami MK ČR a schváleným
Programem regenerace Městské památkové zóny
Nové Město na Moravě (dále jen MPZ) a zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění a městským dotačním programem „Pravidla Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na
obnovu a údržbu objektů v Městské památkové
zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek
na Novoměstsku“ vyhlašuje město na kalendářní

Beseda s Erikem Tabery

Ve čtvrtek 2. listopadu zavítá do Nového
Města český novinář a šéfredaktor týdeníku
Respekt Erik Tabery. Od 16:00 hodin proběhne v Knihkupectví U Salvátora autogramiáda jeho nové knihy Opuštěná společnost. Od
18:00 hodin budeme s E.Taberym besedovat
v kulturním domě . Přijďte si pro podpis i pobesedovat.
Autogramiádu a besedu pořádají - Knihkupectví U Salvátora, iniciativa Svět na jevišti a
Novoměstská kulturní zařízení.
V pátek 3. listopadu bude Erik Tabery hostem
besedy s názvem stereotypy nejsou dobré
tipy, pořádané jako součást benefice obecně
prospěšné společností Portimo. Beseda ve
velkém sále kulturního domu začíná v 9:30
hodin, vstupné je 40 Kč. I na tuto akci srdečně
zveme. 
-red-
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rok 2018 výzvu na poskytnutí dotací města na
obnovu a opravu všech nemovitých kulturních
památek a objektů v MPZ Nového Města na Moravě. Žádosti budou přijímány od 13.10. 2017
do 13.11.2017 na podatelnu radnice města.
Podrobné podmínky včetně formulářů žádostí naleznete na www.nmnm.cz.
Bližší informace podá odbor ŠKSV MěÚ Nové
Město na Moravě na tel. čísle 566 598 421.-red-

Kde ženy vládnou
Kulturně cestopisná přednáška výtvarnice, spisovatelky, humanitární pracovnice a
cestovatelky Kateřiny Karáskové nás zavede do míst, kde jsou za slabší pohlaví považováni muži. Ženy vynikají nad muži v
logickém uvažování a v matematice. Jsou
schopnějšími obchodnicemi i manažerkami.
Děti dostávají příjmení po matce a majetek
dědí výhradně dcery.
Navštívíme zapotécké indiány z
Tehuantepecké šíje v jižním Mexiku, národ Minangkabau na indonéské Sumatře ,
Mosuy, nejromantičtější etnikum na světě,
které žije vysoko v čínských Himálajích a
vyznává volnou lásku. V kulturním domě 1.
prosince od 18:00.
-red-

Andělský jarmark
Dům dětí a mládeže v NMNM zve děti, rodiče
a veřejnost na tradiční Andělský jarmark,
který se koná v neděli 26. listopadu 2017
od 9:00 do 16:00 v přísálí Kulturního domu
v NMNM.
Těšit se můžete na novinky v baňkové i perlové dílně a na výrobky z dalších různorodých
materiálů, které si zhotovíte spolu s dětmi
sami.
Připraven bude i doplňkový program. Nechte
se překvapit a přijďte pobýt v klidné předvánoční atmosféře. Těšíme se na vás. DDM

Mateřské centrum
Lístek
Pondělky – s různorodým programem od
9:30, vstupné 50 Kč
6. 11. Keramika se Zorkou, vede Zora Janebová
13.11. Jóga pro děti a rodiče, vede Milada
Bittnerová
20.11. Hrajeme si se Zorkou, vede Zora
Janebová
27.11. Tvoříme se Zorkou, vede Zora Janebová
Úterky - otevřené herny s volným programem
od 9:00, vstupné 20 Kč

MOSTP

Svaz tělesně postižených v Novém Městě
na Moravě pořádá přednášku s besedou
MUDr. Pavla Pávka „Co mohu udělat pro
své zdraví“, která se uskuteční dne 26. října
v 16:00 v kulturním domě.
Na přednášku jsou zváni nejen členové STP,
ale i novoměstská veřejnost.

Podzimní tvoření

Přijďte si s námi vyrobit drobnosti z přírodních materiálů v příjemném prostředí
přístavby I. ZŠ. Těšíme se na předškoláky
a jejich rodiče, také zveme žáky 1. stupně.
Začátek 9. 11. v 15:00 hodin.

Paní učitelky z I. ZŠ
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Nový pomník padlým vojákům
Město přestěhuje ostatky vojáků Rudé armády.
Jejich osudy připomene nový pomník.
Rudoarmějci, kteří padli na konci války v okolí
Nového Města na Moravě nebo zemřeli ve zdejší
nemocnici, jsou pochováni ve společném hrobě
na katolickém hřbitově. Místo jejich posledního
odpočinku zdobí nenápadný náhrobek v ruštině
a češtině. To by se podle starosty Michala Šmardy mělo změnit. Hrob bude přestěhován blíže
k hlavnímu vchodu hřbitova a zdobit jej bude také
nový pomník. To vše by se mělo stihnout do tří
let. „V roce 2020 oslavíme 75. výročí konce druhé
světové války a myslím, že je to dobrá příležitost,
abychom si připomněli její oběti,“ vysvětluje starosta Nového Města Michal Šmarda.
Úředníci už pracují na administrativní přípravě
celého projektu, který, jak se zdá, nebude nijak
jednoduchý. S exhumací a následným přestěhováním ostatků totiž musí souhlasit nejen české,
ale i ruské úřady. Vedení města už má proto za
sebou první schůzku s představiteli ruského Ministerstva obrany a Generálního konzulátu Ruské
federace v Brně. „Schůzka byla vstřícná a bezproblémová. Ruská strana měla pouze jednu pod-

Diamantová svatba

Dne 19. října oslaví diamantovou svatbu
manželé Libuše a František Javorští z Nového
Města na Moravě. K této výjimečné příležitosti velice gratulujeme a přejeme mnoho
dalších spokojených společných let.

Kulturní a společenská komise

Starosta Michal Šmarda oznamuje záměr přestěhovat ostatky štábu televizi Vysočina.
mínku, že na pomníku musí být pěticípá hvězda
místo původně navrhovaného pravoslavného kříže. Vysvětlují to mnohonárodnostním složením
Rudé armády,“ prozradil starosta Šmarda. Město
také oslovilo několik výtvarníků, kteří by měli
během listopadu poslat své představy o tom, jak
by měl nový pomník vypadat. Výslednou podobu schválí zastupitelstvo města pravděpodobně
v prosinci tohoto roku. Náklady na nové pietní
místo prý nepřesáhnou 500 tisíc korun a podílet
by se na nich mělo také Ministerstvo obrany ČR.
-kb-

Děkujeme všem přátelům a známým, panu
děkanu Daňkovi a všem ostatním za projevy
soustrasti, květinové dary a doprovod na
poslední cestě našeho milovaného Slávka.

Rodina Děkařova.

Vzpomínka na Petra Honzla
27. září uplynul rok, kdy přišlo české lyžování
a Nové Město na Moravě o významnou
osobnost. Svůj poslední závod, bohužel se
zákeřnou nemocí, prohrál Petr Honzl. Připomeňme si, jaký byl profesní život tohoto
bývalého závodníka, tkterý prakticky celý zasvětil tomuto bílému sportu a svému rodnému městu. Více na webu noviny.nmnm.cz
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Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým, sousedům, hasičům a zemědělcům,
že se dne 23. srpna 2017 přišli v tak hojném
počtu naposledy rozloučit s naším manželem
a tatínkem panem Jaroslavem Novotným. Též
děkujeme děkanu Janu Daňkovi za slova útěchy. Zároveň děkujeme za projevení upřímné
soustrasti a květinové dary.

Manželka a dcery s rodinami

Ze života novoměstských
spolků
Dražba kombinézy Martiny
Sáblíkové

Poděkování

Děkujeme touto cestou MUDr. Libušce Kubíkové, MUDr. Máčelovi, MUDr. Uhlířovi,
MUDr. Krejčí, MUDr. Strížové a všem ostatním lékařům, sestrám a pomocnému personálu
oddělení dialýzy, interny 4, JIP, paní Gabrielové z plicního oddělení Nemocnice v Novém
Městě na Moravě a všem řidičům sanit za
dlouhodobou péči a trpělivost, kterou věnovali
panu Jaroslavu Novotnému z Pohledce v jeho
nemoci. Velké díky patří také paní Trojanové
z HELP CENTRA a paní Vaškové z Hamrů.
S díky a úctou manželka a dcery

V sobotu 11. listopadu budou mít všichni fanoušci Martiny Sáblíkové jedinečnou možnost
získat závodní kombinézu této světoznáme
rychlobruslařky. Dražba kombinézy je jedním
z hlavních lákadel letošního Spolubálu, společenského plesu, který novoměstské neziskovky
připravují již pátým rokem.
Zástupci devíti neziskových organizací se od
jara pravidelně schází v novoměstském K Clubu, aby připravili příjemnou společenskou
akci, na které se mohou potkat všichni, kteří
mají rádi dobrou zábavu a jsou navíc ochotni
udělat něco i pro své okolí.
Jsme rádi, že nás v našem úsilí letos podpořila
i Martina Sáblíková a věnovala nám do dražby
svoji závodní kombinézu, ve které závodila
na mistrovství Evropy, stala se mistryní světa a vyhrála Světový pohár v rychlobruslení.

Všem, kteří se na Spolubál chystají, máme od
Martiny Sáblíkové vyřídit pozdrav.
Výtěžek dražby chtějí pořadatelé Spolubálu
využít na vybudování místa setkávání, kde
bude nově vysazený strom a lavička poskytovat
příležitost k odpočinku a zároveň bude připomínat, že spolupráce a všímavost k potřebám
druhých se vyplatí.
Letošní Spolubál na téma dvou barev - černé
a bílé zahajuje na Martina v 19:30 svingový Big
Band Chrudim, který po půlnoci střídá rockově
našlápnutá Zelená pára. Ať už v černém nebo
v bílém, srdečně zvou pořadatelé – Sdružení
Krajina, Domácí hospic Vysočina, Důchodci
Nové Město na Moravě, Lysina lenina, Maracaibo, Novoměstské sociální služby, Portimo,
Tělovýchovná jednota Nové Město a Český svaz
včelařů. Předprodej vstupenek v informačním
centru. Spolubál finančně podpořilo město
Nové Město na Moravě. 

Tomáš Blažek

7

SPORT

Fotbalová paráda. Vrchovina atakuje čelo tabulky
Po 11 kolech patří SFK Vrchovina v tabulce
divize D druhá příčka.
Na kontě mají její hráči celkem 22 bodů za 7
výher, 1 remízu a 3 prohry. Vrchovina si přitom
vede podle plánu. „Chceme být nahoře,“ říká
odhodlaně jeden ze strůjců současného úspěchu,
lodivod Richard Zeman. V 9. kole sice přišla facka
v podobě pětigólového výprasku na hřišti Rosic,
pak se ale naši fotbalisté zvedli. Suverénními
výkony přejeli doma Tasovice, stejně dobře si
počínali na hřišti Staré Říše. Do konce podzimní
části divizní soutěže zbývá ještě 5 kol. V říjnu
stihla Vrchovina odehrát domácí derby s Velkou
Bíteší a venkovní zápas s Třebíčí. V listopadu
poměří před svými fanoušky síly s dosud suverénním Tišnovem (5. 11. ), poté odcestuje na
hřiště Bzence (11. 11. ). S podzimem se rozloučí
v Šumperku (19. 11. ). 
-mah-

Medailové žně biatlonistů
Závodní a testovací měsíc. Takové
bylo září pro novoměstské biatlonisty.
Celý maraton sportovních akcí odstartovaly
na konci srpna SCM závody v biatlonu na kolečkových lyžích, které hostila Vysočina Arena. Závodů se účastnilo na 60 nejlepších dorosteneckých a juniorských závodníků z celé
republiky. Dalším víkendem navazovalo tradiční
měření sil na republikové úrovni v Letohradu,
kde se konalo MČR v biatlonu na kolečkových
lyžích. V mezinárodní úrovni se novoměstští
biatlonisté neztratili a přivezli cenná umístění.
Ve sprintu si mistrovské tituly odvezli Klára
Polednová a Václav Červenka, jemuž patří i titul
ve stíhacím závodě. Stříbrné medaile vybojovaly
Hana Franzová (sprint) a Veronika Macková (stíhací závod). Bronzovou radost pak měla Zuzana Doležalová (stíhací závod). Na samotném

konci září odjela početná
skupina novoměstských
biatlonistů na závěrečný
šampionát v letním biatlonu, který hostila Bystřice pod Hostýnem. Na
této akci se našim biatlonistům podařilo nasbírat
celkem deset medailí,
a to i zásluhou hostujících závodníků, kteří se
s dorosteneckou skupinou od jara intenzivně
připravují na nadcházející sezonu. Konkurenci
neměli a zlaté medaile
po zásluze patří Zuzaně Doležalové (sprint, závod s hromadným startem), Tomáši Gregorovi
(sprint), Ivě Křižovičové (sprint) a Jáchymu Kaplanovi (supersprint). Stříbrné medaile vybojovali
Josef Kabrda (sprint), Iva Křižovičová (závod

Fotbalisté v sestavě 10. kola
Fotbalový koncert, který novoměstská jedenáctka předvedla proti Tasovicím, vynesl hned tři hráče SFK
Vrchovina do sestavy 10. kola.
Tu sestavují redaktoři novin Deník. Před domácími fandy přejeli novoměstští fotbalisté soupeře
z Tasovic výsledkem 3:0. V TOP jedenáctce se
8

po zásluze objevil pravý obránce Pavel Chalupa,
který neúnavně běhal po lajně a spoluhráče zásoboval přesnými centry. Nominaci si vysloužil
také defenzivní štít Lukáš Wolker, jenž dokázal
spolehlivě bořit náznaky útoků soupeře. Po zásluze je ve výběru také útočník Kamil Skalník,
který v zápase vstřelil dvě branky.
-mah-

s hromadným startem) a David Volek (závod
s hromadným startem). A konečně bronzové
medaile připadly Josefu Kabrdovi (supersprint)
a Davidu Volkovi (supersprint).

-mah-, -jv-

Australská pohádka
Radka Jaroše
Radek Jaroš na konci srpna zdolal nejvyšší vrchol Austrálie a na konci září dokončil
extrémní závod na horských kolech Crocodile
Trophy. Společně s členy australsko-českého
týmu Quantum Racing dřel do posledního kilometru. Nejlépe si z týmu vedl Michal Kafka,
který Crocodile Trophy dokončil na 7. místě
celkového pořadí a 2. místě ve své kategorii.
-mah-
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Ocenění pro Kateřinu Pulgretovou

Výsledky Memoriálu
Cyrila Musila
Sedmý ročník Memoriálu Cyrila Musila
a MČR veteránů v krosu, které bylo jeho
součástí, se vydařily na jedničku. Zdárnému průběhu závodů přálo i počasí, které
panovalo v okolí Studnic. V hlavních kategoriích vyhrála Kateřina Pulgretová a Jiří
Šacl. V MČR veteránů se v kategorii M40
vedlo zástupcům novoměstského atletického
oddílu. Jiří Brychta získal bronzovou medaili
a Petr Dlouhý skončil na 5. místě.

-mah-, -hub-

MČR žactva na dráze
Novoměstská atletka a pevný článek TJ Kateřina Pulgretová byla vyhlášena nejlepším mládežnickým sportovcem okresu. Stalo se tak
během slavnostního vyhlášení, které se usku-

tečnilo ve Žďáře nad Sázavou. Pulgretová se stala
halovou mistryní republiky na trati 1500 m a je
členkou českého reprezentačního výběru.

-mah-

Úspěchy novoměstských lyžařů
na MČR v běhu na kolečkových
lyžích
Na přelomu září a října se v libereckém Vesci
uskutečnilo MČR dospělých a dorostu v běhu
na kolečkových lyžích. Program zahájily závody
v supersprintu, poté následovaly distanční závody
na 5,7 a 10 km. Z novoměstských závodníků se
na úvod nejlépe dařilo starší dorostence Martě
Slonkové, která v supersprintu obsadila 2. místo,
mladší dorostenka Viktorie Kalovská pak ve
stejném závodě vybojovala 3. místo. Skvěle zajeli

i mladší dorostenci - Jakub Trojan finišoval na 7.
místě a Jakub Sládek na 8. místě. Mezi staršími
dorostenci se na 10. místě prosadil Zdeněk Tulis.
V distančním závodě si pro bronz opět dojela Viktorie Kalovská. Těsně pod bednou pak skončila
Marta Slonková. V závodě dorostenců si nejlépe
vedl Jakub Trojan, který obsadil 6. místo. 

-mah-, -aug-

Florbalová sezona odstartovala
První výhru v sezoně si připsal A tým mužů.
Spravil si tak chuť po zahajovacím turnaji, kde
si připsal dvě těsné prohry s družstvy z Pacova
a Žďáru nad Sázavou. Pozitivní je také větší souhra týmu, jenž prošel výraznou hráčskou obměnou. Body sbírají i dorostenci, kteří ze čtyř utkání
dvakrát zvítězili a jednou smolně remizovali.
Prohráli jen s favoritem soutěže, týmem z Pardubic. Po loňském odchodu mnoha kvalitních
NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2017

hráčů je to příjemné povzbuzení do další práce
a zápasů v nejvyšší dorostenecké soutěži v ČR.
Dobrý vstup do sezony může těšit i starší žáky,
kteří porazili FBŠ Jihlava a remizovali s Bystřicí.
Mladší žáci a elévové se prozatím učí a určitě
se na podzim ukáží v dobrém světle. Novinkou
viditelnou na první pohled jsou pak nové adresy.
Vedle žlutých nastupují novoměstští florbalisté
také v červených barvách.
-mah-

Koncem září se novoměstské atletické naděje
představily na MČR žactva na dráze, které
přivítal břeclavský stadion. Nejlépe se dařilo
diskařce Barboře Dostálové. A hned její první
pokus rozhodl o tom, že si z jižní Moravy
odvezla cennou bronzovou medaili. Navíc
výkonem 36,76 m vytvořila nový krajský rekord. Svoje dosavadní maximum vylepšila
o více jak dva metry. Umístění v první desítce
si připsal také běžec Matouš Budig. V běhu
na 300 m skončil na celkovém 7. místě a k postupu do finále mu chyběly tisíciny sekundy.
Velká gratulace nastupujícímu mládí!
-mah-

Úspěšné představení
běžců do vrchu
Během druhého říjnového víkendu se v Jeseníkách uskutečnil předposlední díl Českého
poháru v běhu do vrchu. A velmi dobře si
vedli novoměstští závodníci, byť trať o délce 13,6 km a s celkovým převýšením 430 m
nebyla žádnou nedělní procházkou. Na výborném 2. místě doběhl Jiří Žák, který se
současně stal vítězem kategorie veteránů.
Další novoměstský zástupce Václav Ožana
doběhl na celkovém 10. místě a v kategorii
padesátníků skončil třetí. 
-mah-

sport.nmnm.cz
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SERVIS
Horácká galerie

Významná výročí

Z matriky

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

5.11.2002 zemřel v Radňovicích Jaroslav Zajíček,
lyžařský závodník, od roku 1995 čestný občan
NMnM, 5. výročí úmrtí
7.11.1857 narodil se v Daňkovicích Emil Musil Daňkovský, učitel, autor literatury pro mládež,155.
výročí narození
10.11.1827 zemřel v Jimramově Michal Blažek, slovenský evangelický duchovní, spisovatel, překladatel, 190. výročí úmrtí
26.11.1907 narodil se na Studnicích Cyril Musil,
lyžařský závodník a olympionik, odbojový pracovník, od roku 2007 čestný občan NMnM,
110. výročí narození

narozené děti
7.6. Štěpán Jež
11.9. Šimon Melichar
11.9. Petr Koutný
15.9. Viktorie Sochorová
15.9. Adriana Dostálová
22.9. Eliška Ročárková
24.9. Terezie Jarošová
25.9. Magdaléna Sobotková
jubilanti
2.11. Stanislav Šandera
85 let
6.11. Libuše Kalinová
85 let
13.11. Josef Brychta
91 let
16.11. Marie Skalníková
80 let
16.11. Marie Nová
80 let
25.11. Anežka Tlustošová
87 let
manželství
16.9. Nikola Dusíková,Milan Hájek
16. 9. Šárka Sáblíková, Rostislav Veselý
30.9. Eva Peňázová, Radek Malý
30.9. Lenka Juračková, David Hrbotický
7.10. Tereza Řezníková, Daniel Malec
7.10. Zuzana Němečková, Miloslav Zeleňák
14.10. Pavla Novotná, Antonín Padrtka
úmrtí
29.9. Josef Růžička
(NMNM 1936)
2.10. Anežka Sklenářová
(Olešná 1947)
2.10. Jaroslav Dekař
(NMNM 1950)
5.10. Petr Reisinger (Bystřice nad P. 1962)
5.10. Jaroslav Kadlec
(NMNM 1935)
8.10. Miloš Janů
(Řečice 1972)
11.10. Zdeňka Krauerová
(NMNM 1943)
13.10. Pavel Kliment
(NMNM 1945 )
15.10. Mgr. Vlasta Humlíčková (Fryšava 1945)
17.10. MUDr. Karel Daněk (NMNM 1928)
19.10. Richard Hlaváč
(Pohledec 1935)

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Martina Janáková a František Janák – SKLO – Studio ve
dvou (do 10. prosince 2017)
Horácká galerie vás zve na společnou výstavu
manželů Janákových. Jejich díla vznikají v úzké
spolupráci, a přesto zůstávají charakteristická
pro každého z nich.
Josef Prodělal – Fotografie (do 17. prosince 2017)
Tento rodák z Vacenovic u Jaroměřic nad
Rokytnou oslaví letos v listopadu své 70. narozeniny. Ve svém díle se zabývá architekturou,
faunou i flórou, krajinou či portréty.
Mému strýci ke 105. narozeninám Michal Cihlář – zátiší
/ Karel Hladík – plastika(do 30. prosince 2017)
První společná výstava grafika Michala Cihláře a
jeho strýce, sochaře Karla Hladíka. Michal Cihlář
chce touto cestou připomenout dílo významného
sochaře a vzdát mu poctu za jeho celoživotní dílo
a inspiraci.
Bohumír Prihel – Výběr z díla (do 30. prosince 2017)
Horácká galerie vás zve na výstavu díla slovenského sochaře a restaurátora Bohumíra Prihela. Byl
žákem J. Kostky a R. Pribiše a veřejnosti je znám
zejména jako autor monumentálně dekorativních
architektonických plastik i komorních děl.
František Štěpán – Výběr z díla
(do 30. prosince 2017)
Neprávem pozapomenutý tišnovský malíř František Štěpán se zabýval rovněž propagační grafikou
a zachycoval motivy z přírody okolo Tišnova.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
čtvrtek 9. listopadu 2017 v 18 hodin
Moravský múzokraj – koncert základních uměleckých
škol
První koncert v rámci festivalu uměleckých škol.
úterý 21. listopadu 2017 v 18 hodin
Moravský múzokraj - koncert Moravského komorního
orchestru
Druhý koncert v rámci festivalu uměleckých škol.
Na akci vystoupí komorní orchestr Konzervatoře
Brno pod vedením Richarda Kružíka.
středa 28. listopadu 2017 v 17 hodin
Kreativní podvečer pro dospělé - keramika
Cena jednoho kurzu (resp. výtvarné techniky) je
100 Kč na osobu.
čtvrtek 30. listopadu 2017 v 18 hodin
Moravský múzokraj - koncert absolventů akademie
Třetí koncert v rámci festivalu uměleckých škol.
Vystoupení studentů a absolventů vysokých uměleckých škol.
Těšíme se na vás v Horácké galerii.
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Stomatologická pohotovost
4. 11.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
5. 11.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
11. 11.MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové
Město na Moravě, 566 618 060
12.11.MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové
Město na Moravě, 566 618 060
17.11.MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63,
Žďár nad Sázavou, 774 084 064
18. 11.Lékař stomatolog Maria Lyashenko, Poříčí 11,
Velké Meziříčí, 777 630 611
19. 11.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
25. 11.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
26. 11.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
Služby se mohou měnit. Aktuální informace naleznete
na nnm.cz.

Městské lázně

13. - 18. listopadu slaví
Městské lázně druhé
výročí.
-pondělí, úterý a středu dva lístky za cenu
jednoho
- do 17:00 každý den sleva na masáže a solárium
- Obnovujeme masáže lávovými kameny

Klub seniorů
6.11. Kavárnička + cestopisné video
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
13.11. Bowling
Penzion Vrchovina 14 – 16 hod.
20.11. Povídání o Kanadě s J. Hnízdilovou
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
26.11. Zájezd do Brna na taneční show West Side
Story na originální hudbu L. Bernsteina. Odjezd
od nádraží ČSD v 11:50 – zastávky u Billy a pod
nemocnicí. Cena pro členy Klubu seniorů a ZTP
550 Kč, hosté 600 Kč.
27.11. Ghana – neznámá země západní Afriky
Beseda s novinářkou V. Staňkovou.
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
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SERVIS
Minibazar
Prodám nepoužitý bojler T020. Cena 2000 Kč. Tel.:
736 265 969 Prodám nepoužitou nástěnnou klimatizaci 18000 Btu. Cena 5000 Kč. Tel.: 736 265 969
Prodám český česnek modrý paličák, cena150 Kš/
kg a dále českou cibuli na uskladnění. Tel.: 720 102
472 Pronajmu byt 2+1 na Starém sídlišti, vybavený,
po rekonstrukci. Volný ihned. Tel.: 605 277 403
Prodám garáž v NMnM za vlakovým nádražím,
ul. Vančurova. Tel.: 737 563 658 Vypomůžu s péčí
o domácnost (provoz, nákupy). Nejlépe starší lidé.
Tel.: 731 859 840 Prodám válendu Lola 90x200 cm
od výrobce Pohoda s.r.o. Cena 1500 Kč, dohoda

možná. Tel.: 605 564 089 Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 1+1 v NMnM, přízemí, zařízení starší.
Zkušební smlouva na 1 rok. Tel.: 605 549 391, volat
mezi 19. a 20. hod. Koupíme garáž v NMnM. Prosím nabídněte. Tel.: 725 944 590 Sháním výuku
AJ pro mého pětiletého syna.Prosím nabídněte.Tel.:
725 944 590 Hledáme podnájem 2+1 v NMnM
a okolí. Nejlépe ihned. Tel.: 774 089 691 Tel.: 773
204 515 Hledám podnájem v NMnM pro 5člennou
rodinu. Tel.: 737 624 953 Pronajmu nezařízený byt
1+1, 40m2 v centru NMnM. Přízemí, sklep, orientace JZ. Jen dlouhodobě, kauce nutná. Tel.: 605 408

352 Prodám 10 traverz délka 6,55 m šířka 19 cm a
stropní desky 150. Tel.: 722 062 325 Pronajmu byt
1+1 v NMnM tel.: 728 136 742 Sháním podnájem
v NMnM pro 2 osoby. Tel.:774 716 455
Výkup starého peří a nedraného peří. Tel.: 720
543 953 Pronajmu byt 1+1 v ulici Budovatelů od
1.12.2017. Tel.: 721 517 372 Prodám Audi A4 kombi 1,8 benzín, 1997, 286 tis. km tel.:602 940 375
Nabízím v NMnM dlouhodobý pronájem bytu 1+1
v přízemí. Tel.:605 549 391 Hledáme záíjemce pro
společné hraní - styl Dixie. Banjo, housle, kytara,
flétna. Tel:604 208 370, dragon@megalith.name

Vzpomínka

Vzpomínka

Blahopřání

Roky plynou jak tiché řeky
proud, jen vzpomínky
zůstanou a nedají zapomenout. Dne 9. října to
bude 7 let, co nás opustila
naše maminka, babička a
prababička paní Zdeňka
Sedlická z Pohledce č. 74. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají syn František s celou
rodinou.

Tvoje smrt přišla jako blesk
z čistého nebe, beze slůvka
rozloučení a nám zbyly jen
slzy a vzpomínky na Tebe,
naše drahá maminko. Dne
13. září jsme vzpomněli
2. smutné výročí, kdy nás
nečekaně opustila manželka, maminka, babička a
prababička paní Otilie Dostálová z Nového Města
na Moravě. 19. září by oslavila 76. narozeniny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají manžel, dcery s rodinami, syn s rodinou,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní a přátelé.

Vzpomínka
„Jsou lidé, kteří pro nás
znamenají celý svět...
O to těžší je ztratit je a
uchovávat jen ve vzpomínkách.“ Dne 6. listopadu uplyne 6 let, co
nás navždy opustila maminka a babička paní
Marie Žáková z Nového Města na Moravě. Kdo
jste ji znal a měl ji rád, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou stále vzpomíná syn Milan s rodinou.

Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré
srdce. Dne 30. listopadu tomu budou 2 roky,
co nás náhle opustil
náš milovaný František Tlustoš z Dlouhého. S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Noviny.nmnm.cz
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Vzpomínka
Dne 11. listopadu to už
budou 3 roky, kdy náhle
odešel pan Pavel Skalník.
Vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Vzpomínka
Dne 5. listopadu uplyne
rok od náhlého odchodu
pana Milana Sadeckého
z Nového Města na Moravě. S láskou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami. Těm, kdo ho znali,
děkujeme za tichou vzpomínku.

Vzpomínka
Dne 17. listopadu uplyne
rok od náhlého odchodu
pana Stanislava Kopřivy
z Nového Města. Stále
vzpomíná rodina Kopřivova.

Dne 16. listopadu oslaví
paní Marie Skalníková
krásných 80 let. Hodně
štěstí a hlavně zdraví přejí
děti, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka
Odešel od všeho, co měl
rád.
Dne 13. listopadu vzpomeneme nedožitých
70. narozenin pana Jána
Baťky z Nového Města na
Moravě. Dne 13. září uplynulo 9 let, co navždy
odešel. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s
námi tichou vzpomínku. Manželka, syn Petr a
sourozenci

Vzpomínka
Dne 27. listopadu 2015
nás opustil po těžké
dlouhé nemoci manžel,
tatínek a dědeček Ing.
Jaromír Brett. Neuplyne
den, abychom si na něj
nevzpomněli. Děkujeme
všem, kteří si na něj s námi vzpomněli. Manželka
a dcery s rodinou

Uzávěrka prosincového Novoměstska je
15. listopadu 2017.
Své náměty můžete posílat na

zpravodaj @nmnm.cz.
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KULTURA

Slovanský bard Tomáš Kočko vystoupí v NMNM
Tomáš Kočko je moravský hudebník a badatel
v oblasti původní moravské a slovanské umělecké
tvorby, historie i religionistiky. V Novém Městě
vystoupí 27. 11.
Se svým orchestrem je držitelem dvou cen Anděl za album roku. Jejich hudba zní přímočaře,
má výrazné melodické linky a rytmické figury
s prvky rocku, folku a jazzu.
Album Poplór bodovalo v prestižní TOP
20 European World Music Charts, kolekce
skladeb Do kamene tesané aneb Ondráš se stala
předobrazem polského divadelního představení Ondraszek – pan Łysej Góry. Se svou hudbou, inspirovanou tradiční moravskou hudbou,
objíždí Tomáš Kočko & Orchestr Evropu od Ruska až po Irsko, hraje na festivalech folklórních,
folkových, rockových i metalových. Aktuální CD
Velesu se drželo 4 měsíce v Top 20 Word Music
Charts a v celoročním bodování skončilo na 25.
místě. Již řadu let vystupuje Tomáš Kočko se
svým ORCHESTREM, zejména tedy s Libuší
Černou (housle, viola, zpěv; od r. 2005), Helenou
Vyvozilovou (flétny, cimbálek, kvinton, vokál; od
r. 2004), Romanem Plaširybou (kontrabas, basová kytara; od r. 2015), Pavlem Plchem(perkuse,
cimbálek, vokál; s přestávkami od založení - cca
r. 1998) a Stanislavem Pliskou na bicí.  -red-

Malý svět v kulturním domě
Letos máte skvělou příležitost prožít sváteční den
17. listopadu 2017 na rodinném festivalu
„Malý svět“.

12

Ten pořádá NKZ. Stejně jako v minulém roce
se můžete těšit na den plný zajímavých hraček a knížek, divadla, zábavné vědy a večerní
koncert. Kulturní dům se otevře v 9:00. Pro
návštěvníky připravujeme tržiště –
tedy místo, kde budou ke koupi
a k prohlédnutí nápadité a originální
hračky, hry, knihy, učební pomůcky
atd. Během dne odehraje Adéla Kratochvílová z Divadla KUFR tři dětská
představení a odvážlivce bude učit
žonglovat. Svým nápaditým pojetím
vědy vás bude fascinovat ÚdiF (divadlo fyziky). Budete mít také příležitost
vyrábět v dílnách, odpočívat, hrát si.
Večer pak celý program uzavře v 18:00
vystoupení kapely Pískomil se vrací.
Výhodou je, že nemusíte pospíchat
domů vařit, protože si můžete pochutnat na obědě a večeři v
K Clubu nebo ve festivalové kavárně.
Malý svět má sice v podtitulu rodinný
festival, ale věříme, že zaujme a inspiruje i pedagogy a všechny, kteří pracují
s dětmi. Informace budou aktualizovány na Facebooku. Daniela Šimková

Rozsvěcení
adventu
Během tradičního rozsvěcení adventu se letos můžeme těšit na pěvecké sbory, živou hudbu i vánoční
jarmark. Předvánoční pohoda
v Novém Městě začne 2. 12.
Oslava v předvečer adventu začne už ve 14:00 na
Vratislavově náměstí. „ Uvědomujeme si, že loni
se rozsvěcení adventu příliš nepovedlo. Letos jsme
se to proto rozhodli všem vynahradit a podstatně
jsme rozšířili program,“ říká ředitel NKZ Daniel
Šimek. Na spodní části Vratislavova náměstí proto
vyroste pódium, na kterém vystoupí mimo jiné
novoměstské pěvecké soubory Naenia a Novocantus. Nebude chybět ani občerstvení, medovina,
svařák. Nějakou drobnost svým blízkým budete
moci koupit i na vánočním jarmarku. DDM přímo
na náměstí zřídí pobočku Ježíškovy pošty, kam
budou smět děti odevzdávat své dopisy pro Ježíška.
Vánoční strom se rozsvítí v 18:00. Nepřijdeme ani
o tradiční sváteční slovo.
-redNOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2017
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Lyžařská výstava
Přípravy na novou výstavu v Horáckém muzeu jsou v plném proudu!
Přípravy na zimní výstavu, která představí
podobu lyžařů v průběhu celého 20. století, jsou
v plném proudu. Výstava pod názvem Století na
lyžích odstartuje v Horáckém muzeu ve čtvrtek
7. prosince a bude k vidění až do konce února.
Základem výstavy se stanou stovky předmětů,
které Horáckému muzeu dosud darovalo či zapůjčilo přes 40 lidí. Nejstarší předměty pochází
z přelomu 19. a 20. století, nejmladší jsou už z 90.

let. Množství figurín představí, jak sportovala
veřejnost a jak se proměňovali závodníci v průběhu jednotlivých desetiletí. K vidění bude ukázka
vývoje lyží, obuvi a oděvních doplňků, plakáty
ze závodů, fotografie i dokumentární filmy o lyžování a skocích v Novém Městě na Moravě.
Pro doplnění výstavy Horácké muzeum stále
přijímá některé kusy oblečení, obuvi a lyží. Zároveň vybízí zájemce, aby se podělili o rodinné
fotografie z lyžování, které by sloužily k dokreslení výstavy.

Mgr. Kateřina Kučerová
katerina.kucerova@nmnm.cz

tel. 566 598 761

Beseda se spisovatelem

Městská knihovna vás zve na setkání se spisovatelem historických a dobrodružných
románů Františkem Niedlem.
Beseda se bude konat 9. listopadu 2017
v 17:00 hodin v kulturním domě, konferenční
sál č.1. Vstupné dobrovolné

Vůně medu
Tradiční novoměstská výstava v Horáckém
muzeu. Přijďte si osladit podzim.
3. -11. listopadu 2017

Moravský múzokraj zpestří novoměstský podzim
Pavel Haluza z Horácké galerie zve na zajímavou
akci. Podkroví v galerii se opět rozezní krásnou
hudbou.
Co to je to múzokraj?
Jedná se o nově vzniklý festival, v rámci kterého se
představí školy napříč všemi stupni uměleckého
vzdělávání. Během tří listopadových koncertů
se v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
předvedou žáci základních uměleckých škol z našeho regionu i blízkého okolí, studenti konzervatoře, ale také posluchači či absolventi AMU.
Proč právě v Novém Městě na Moravě?
Náš kraj je bohatý na umělecké vlivy všeho druhu.
Je rodištěm a věčnou inspirací nejen výtvarných
umělců, ale také význačných skladatelů a hudebníků. Umělci z okolních regionů, zejména
z jižní Moravy, hledali inspiraci ve zdejší krajině,
lidové slovesnosti či v lidových zvycích místních

obyvatel. Domácí nebo školní vzdělávání v hudební oblasti je hluboce zakořeněno v tradicích
většiny místních rodin. Z toho vyplývá i samotný
název festivalu. Vždyť krajina Novoměstska je
domovem múz všeho druhu.
Jaký je cíl akce?
Cílem projektu „Moravský múzokraj“ je prezentace nadaných začínajících umělců. Chceme podpořit žáky základních uměleckých škol
v jejich osobním rozvoji. Skrze vystoupení studentů konzervatoře a JAMU jim ukázat směr,
kterým mohou jít při cestě za profesionálním
uměním. Širokou veřejnost pak jistě zaujme
pestrý program koncertů, zajímavá vystoupení
a v neposlední řadě krásná hudba, jež prozáří
sychravé podzimní dny.
Na co se můžeme těšit?
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 proběhne společný
koncert základních uměleckých škol z Bystři-

ce nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě
a Žďáru nad Sázavou. Program tohoto koncertu
bude opravdu bohatý, vystoupí například dětský sbor Žďáráček, fungující při ZUŠ Františka
Drdly, nebo sólisti z místní ZUŠ Jana Štursy.
Výtvarný obor ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem pak
připraví módní přehlídku vlastní oděvní tvorby.
Na druhý z připravovaných koncertů přijali pozvání hosté z Brna. Pod vedením Richarda Kružíka zahraje v úterý 21. listopadu 2017 Moravský
komorní orchestr. Studenti brněnské konzervatoře uvedou skladby Jiřího Matyse a Leoše Janáčka.
Závěrečný koncert ve čtvrtek 30. listopadu 2017
bude patřit sólistům z Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně. Všechny koncerty se
uskuteční v podkroví Horácké galerie, začínají
vždy v 18 hodin, vstupné je 100 Kč, snížené 75 Kč
pro žáky, studenty a seniory. Nenechte si je ujít.
-red-

130. výročí narození Josefa Jambora, rodáka z Pohledce
u Nového Města na Moravě
V neděli 29. října uplynulo 130 let od narození
malíře Josefa Jambora, jehož prostý rodný domek
v Pohledci se dodnes zachoval v téměř původním
stavu.
Ačkoliv pocházel z dvanácti dětí, sedm jeho
sourozenců zemřelo krátce po narození anebo
již v útlém věku. Teprve v roce 1914 byl přijat
do přípravky prof. Josefa Loukoty na Akademii
výtvarných umění v Praze, pokračoval studiem
figurální malby u prof. Vlaho Bukovace a ukončil akademická studia r. 1919 v grafické speciálce Maxe Švabinského. Prvotním a stálým
zdrojem jeho inspirace se stala krajina. Podnikl
několik zahraničních studijních cest (Slovensko
NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2017

1919, 1921, 1936, Holandsko 1923, Itálie
1925, aj.). Po kratším životním úseku prožitém
s manželkou Josefou, rozenou Markalousovou,
a jejich dětmi Josefem a Alenou, se vrátil do
Nového Města na Moravě. Až roku 1931, po
sňatku s Boženou Chlupovou, přesídlil trvale
do Tišnova. Roku 1941 však ke svému trvalejšímu návratu do rodného kraje zakoupil chalupu
na Blatinách, kde dlouhodobě pobýval od jara
do zimy a čerpal odtud inspiraci ke své vrcholné
a pozdní tvorbě. Po vzoru klasiků české krajinomalby maluje realisticky v nesčetných obměnách duši rodného kraje a krajinu své duše
v jejích denních a ročních proměnách a atmo-

sférických náladách. Její vzhled harmonizuje
do ideálního vyznění, jeho obrazy jsou citově
působivé a vyvolávají nostalgickou touhu k návratům do idylického krajinného prostředí, neposkvrněného destruktivními zásahy průmyslové civilizace. Zemřel v Tišnově 17. září 1964.
V domě na Brněnské ulici, kde 33 let žil a tvořil,
probíhá do konce roku výstava nazvaná Neznámý Jambor, která má za cíl obohatit znalost
Jamborovy tvorby o dosud neznámé motivy jeho
prvního tvůrčího období, kdy hodně kreslil, zabýval se studijně grafikou a maloval i městské
a přímořské krajiny. 

Marta Sylvestrová
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Zmizelé Nové
Město
U Havlíčků

Prvním novoměstským řezníkem a uzenářem
z rodu Havlíčků byl můj dědeček Jan Jiří Havlíček,
původem z Nížkova. Dědeček se uzenářem vyučil
v Poličce a potom ve Vídni, po vyučení nastoupil
tři roky vojenské služby. Když se po vojně vrátil
do Nížkova, řekl si o ruku mojí babičky. Babička
byla ve škole a na vychování v klášteře v Jihlavě
a po ukončení školy vedla poštu v Nížkově. Měli
se s dědou rádi, babička na něj celá léta čekala
a odmítala všechny „dobré partie“. Ale její rodiče ji dědovi nechtěli dát, protože babička byla
z bohatého gruntu v Nížkově a dědeček byl jen ze
zchudlého, zkrachovalého gruntu. Babiččin otec,
bohatý sedlák a radní, mu řekl: „Běž si, Jeníku,
za takovou, která je chudá, jak seš ty.“ A tak dal
děda Havlíček babičce na vybranou: „Fanynko,
tak si to rozmysli, jestli půjdeš se mnou, nebo
jestli zůstaneš doma.“ A babička s ním odešla
bez věna a bez jediného kousku výbavy, kterou

měl výrobnu i prodejnu a kde
rodina bydlela. Vybudování
obchodu vídeňskou firmou
bylo dražší než koupě celého
objektu a lidé z širokého okolí
si chodili prodejnu prohlížet.
Vedlo se jim dobře až do první
světové války, kdy na tom byla
rodina velice špatně. Dědeček byl ve válce, obchod se
zavřel a babička se starala
o šest dětí. Rodina neměla co
jíst, větší kluci chodili dvacet
kilometrů do Nížkova za sedlákem, otcem babičky, ale ten
jim nedal ani brambor. Jenom
zchudlá babička Havlíčková
z ubohého výměnku jim
Havlíčkovo řeznictví a uzenářství (čp. 31) před úpravou
vždycky něco málo dala. Pro
komunikace v době první republiky
rodinu to byla
strašná doba a babičku to úplně
kroniky asi 100 kusů ovcí a krav. Nejenže prodal
zničilo. Jídla málo, oblečení málem
dobře maso, ale hlavně se prosolily kůže, které
žádné, babička musela šít dětem
se po válce velmi výhodně prodaly. Kůže, kterých
bylo po válce nedostatek, sloužily pak k výrobě
trenýrky z praporu. Starší kluci
chodili na borůvky, maliny a houby,
bot nebo opasků. A tak přišel děda k penězům.
nosili to na prodej k paní Brady a od
Děda byl především uzenář. Když uspěl, otevřel si
ní vždy babička dostala něco málo
filiálku na šunky a salámy ve Vídni a v Praze a taky
je dodával na Harusák a do okolních hospod. Na
jídla. Když už to bylo moc zlé, dala
jí paní Brady ječmen a kostky cukru
tomhle zbohatl, protože v Novém Městě bylo na
na dluh, a když se děda vrátil zpátky
tehdejších necelých 3000 obyvatel asi sedm nebo
z války, jako první šel vyrovnat dluh
osm řezníků. Jinak by v té rodině nemohlo vystuk Bradym a brzy nato koupil pole,
dovat vysokou školu pět z šesti dětí. Pro Vídeň
aby se něco podobného rodině už
děda vyráběl jako reklamu salám s iniciály JH,
nestalo. Půda že je vždy uživí. Ve
vyřízlými ze špeku. To můj táta taky uměl, ale už
třetím roce války si Adolf Brady proto nedělal. Maso na šunku si dědeček vybíral. Kunajal dědovy dílny a lednice na sklad
povala se 90kg prasata, nesměla mít tuk, chodilo
Interiér řeznictví a uzenářství, uprostřed nade dveřmi mramo- a Karel Brady-Metzl, vedoucí celého
se po dědinách a děda je měl nasmlouvané.
provozu obchodu, u nás bydlel. Sem
Za první republiky, když už se rodině vedlo dobře,
rová deska s nápisem „V práci a vědění je naše spasení“
tam prý něco dětem dal. Co to však
přijel na návštěvu pantáta z Nížkova a přivezl
babičce věno. Vzal šrajtofli a na kuchyňský stůl
bylo pro šest hladových krků.
měla připravenou a vyšitou z kláštera. Malou
vysázel bankovky, tehdy prý obrovskou sumu
Dědeček měl ve firmě velkého psa, který zapřasvatbu jim uspořádala nějaká tetička a hned po
peněz. A můj děda je shrnul a řekl: „Tatínku, to
žen ve vozíku rozvážel zboží po novoměstských
svatbě odjeli do Nového Města. Ve Městě začínal
hospodách. Když za války děda sloužil, využívali
si teďka nechte, když Vaše dcera neměla co jíst
dědeček s řeznickou živností na Bobrovské ulici
řeznického psa v řeznictví u Makovských. Když se
a neměla ani, aby pomlela to obilí dětem na kaši
(dnešní Nečasově), v domě povozníka Štefla (čp.
pak pes večer vracel domů, často si s sebou nesl
politou cukrovou vodou na Vánoce, tak jste ji
17). Když přišli do Nového Města, po zakoupení
nedal nic, tak teďka si to nechte a už Vás tady
i kus masa nebo jater. Jestli mu to dali, nebo to
toho nejjednoduššího vybavení dílny a obchodu
víckrát nechci vidět!“
ukradl, kdo ví.
zbyly prý dědovi v kapse jen dvě koruny. A tak
Koncem války se už žilo lépe, protože dědeček
Všechny děti Havlíčkovy byly vedeny velice
s babičkou, která mu v obchodě i dílně pomáhase z vojny vrátil dřív. Půjčil si peníze a nechal
skromně a rodiče je drželi zkrátka. Děti musely
la, začali obchodovat. Později, ještě před první
nákladním vlakem přivézt do Nového Města stáhodně pomáhat. Nejmladší Mirek, můj strýc,
světovou válkou, koupil děda dům čp. 31, kde
do dobytka, údajně ze Slovenska. Podle rodinné
nosil v nůši na Harusák každý den maso a uzeni14
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je šel budit. Ale o víkendu mamce v obchodě
pomáhal a každý chtěl
samozřejmě na neděli
řízky. A tatínek se pak
rozčiloval: „Proboha,
dámy, kolik si myslíte,
že to prase má kejt?!“
A máma mu zase šlápla
na nohu, aby mlčel.
Za druhé světové války
byly dobré kšefty. Existovaly sice lístky, ale
byla to jistota. To už
byli v Novém Městě jen
řezníci Robert Slovák
(čp. 8), Jaroslav ŠtůSmuteční průvod, pravděpodobně při pohřbu řezníka Adolfa Pospíšila z la (čp. 245), BohuRokytna, na fotografii zleva řezníci Slovák, Bulánek,
mil Švanda (čp. 225),
Jindřich Janovský
Havlíčkovic tovaryš Kadlec, Hloušek a Janovský
(čp. 11), Josef Hloušek
ny. Na Harusáku pobývala německá a pražská
(čp. 438), Ladislav Havlíček (čp. 31) a František
noblesa a nějak se stalo, že Mirek tam těm děvStaněk (řezník a obchodník s živým a mrtvým dobytkem) a my, ale vycházeli jsme spolu dobře. Ani
čátkům opravoval francouzštinu, tehdy už jako
z vyprávění si nevybavuji, že by za první republiky
student zahraničního obchodu na Vysoké škole
ekonomickév Praze. Holky si pak zjistily, že je
a potom byla v Novém Městě mezi řezníky nějaká
z rodiny Havlíčků, a to vzpomínala moje máma,
rivalita a závist, naopak třeba pánové Švanda,
Janovský, Bulánek chodili k nám. Za války mívali
že potom taková ta bohatá děvčátka přicházela
do krámu, stála v obchodě a ptala se po panu
řezníci prasata načerno, ale máma byla hrozný
Mirkovi a bavívala se s ním. On to byl prý fešák.
poctivec a měla takovou hrůzu ze zatčení, navíc
Můj tatínek Ladislav převzal po otci obchod a výprotože otcův bratr Honza byl za války letcem
robnu v roce 1938, ve stejném roce se i ženil.
v Anglii. Za to byl minimálně koncentrák. Že se
Ale už předtím dělal táta řemeslo prakticky sám,
to neprozradilo, byla velká zásluha četníka Hynka
protože dědeček po smrti babičky v roce 1932
Hájka, který byl velice statečný. To on ho celá léta
úplně ztratil elán. Táta navíc začal v obchodě
v hlášení hájil, že je na Slovensku. Jednou taky
prodávat i zvěřinu, protože byl myslivec a měl
přišlo gestapo, vrazilo do celého domu a hledalo
svou honitbu ve Svratce a v Nové Vsi. Až moje
nějakého utečence. Rodiče se pak málem složili,
maminka obchod zvedla, protože ji to ohromně
když gestapáci odešli. Naše rodina si taky zažila
bavilo. Ona byla, jak se říká, „do kšeftu“. Tátu to
bombardování. Jednou, když to začalo, byl táta
ale v obchodě vůbec nebavilo, byl tam nešťastný,
s tovaryšem a dvěma učni zrovna na jatkách. Jeraději byl v lese nebo v dílnách, často vstával ještě
den z učňů, kteří z jatek utíkali domů přes louku,
dřív než tovaryši a učňové a pracoval v dílně, než
hrozil letadlům. Letci to na něj spustili a střepina ho zranila do lokte.
Hrozila mu amputace
ruky. Tehdy jeho léčení
stálo mnoho peněz,
protože naši nebyli pojištění. Maminka však
trvala na tom, že se
operace i léčba zaplatí. A tehdy se primáři
Pospíšilíkovi skutečně
podařilo ruku výborně
odoperovat. A děda
Havlíček-rusofil seděl
během bombardování
na zápraží a díval se na
letadla a později vítal
ruské vojáky. Děda
měl v obchodě černou
Františka Havlíčková v kuchyni přiléhající k řeznictví, přelom
mramorovou ceduli
20. a 30. let 20. století
s nápisem „V práci
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Jan Jiří Havlíček v kuchyni
a vědění je naše spasení“ a zvenku nad dílnou byla
cedule „Buď práci čest“. To netušil, že mu později
vše, co zbudoval, vezmou a peníze padnou.
Asi za války si táta nechal kompletně předělat
a vykachličkovat dílny, pro dělníky instalovat
umyvadlo a sprchu, také obrovský mramorový
pult na bourání masa. A taky si za války pořídil kompletní nové stroje. Netrvalo dlouho a po
roce 1948 to všechno zabavili, vybavení odvezli
a zničili a v našich dílnách zřídili bourání masa
pro celý okres, u Janovských v dílně zase výrobnu
uzenin. Dílny ani chladírny nebyly budovány na
takovou kapacitu, takže trvalo jen několik let
a vše bylo zničeno. Chladící zařízení se z toho
množství masa přehřálo. Mramorový pult ale
nedokázali kvůli jeho váze odvézt, tak ho v době
po měnové reformě táta prodal a dnes jsou z něj
pomníky ve Žďáře.
Po znárodnění tátovi ještě dovolili v obchodě prodávat a máma mu pomáhala, tak to bylo asi do
konce 50. let. Pak rodiče rozdělili, protože kdyby
byli spolu, to by prý „poškodilo socialismus“.
Táta pak prodával u Slováků, máma u Štůlů,
když zbourali dům u Štůlů, prodávala u Svítilů. Tam si užila svoje. U Štůlů se vůbec netopilo
a u Svítilů ještě hůř. Nebyl to obchod vhodný pro
řeznictví, býval tam koloniál. Když šla maminka
domů kolem Slováků, vždy kontrolovala, co už
prodali. V té době to byla tragédie, protože se
prodávalo maso z Argentiny. Šílené, nikdo ho
nechtěl, přesto se toto zboží prodávalo na náměstí
lépe než u Svítilů. V sobotu se zase prodávala
kuřata, taková zelená a vychrtlá, to byla hrůza!
Ta se nedala prodat, ať se otáčela ze všech stran,
bylo to vždy hrozné. U Svítilů bývalo kuřat méně,
tak se prodala, ale tátovi to u Slováků zůstávalo.
A naši mámu to děsně mrzelo, ona tátovi stále
držela palce, i když už to nebyl „náš obchod“.
Podle vzpomínek Věry Hörbingerové (rozené
Havlíčkové) sepsala Kateřina Kučerová.
15

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku
v oboru strojírenství
a metalurgie?

► ŽĎAS je Vaše volba!
HLEDÁME odborníky do ﬁrmy:
► Obsluha obráběcího
centra

► Zámečník
► Svářeč

► Obsluha 3D měření

► Kalič

► Nástrojář

► Jeřábník

► Konstruktér

► Kovář

► Soustružník

► Tavič

► Horizontkář

► Formíř

► Frézař

► Mistr – vrchní mistr

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou

9:30 hodin
STEREOTYPY NEJSOU DOBRÉ TIPY
Beseda: Erik Tabery (Týdeník Respekt)
a Marek Štys (Člověk v tísni, o.p.s.)
10–18 hodin
HRAČKOVIŠTĚ
originální hraní pro děti
ATELIÉR
výtvarné tvoření a fotokoutek
na téma V cizí kůži…
10–22 hodin
KAFÁRNA
(od 17 hodin živá hudba)
PŘEDSUDKY NECHTE V ŠATNĚ
zážitková výstava

NČIT
O
K
E
M
Á
N
ZAČÍ ánová a Radek Holub

19 hodin

Bára Hrz
alich
Divadlo K

tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz
www.ZDAS.cz
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