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Koho budeme volit?
Letošní volby mají řadu překvapení. O přízeň
voličů se v Novém Městě na Moravě uchází
celkem osm stran.

Svatováclavské slavnosti v Novém Městě na Moravě

Svatý Václav, výročí ČSR i nová ZUŠ
Září v Novém Městě na Moravě bude plné událostí.
Jednou z nejvýznamnějších je bezesporu otevření
nové ZUŠ na Vratislavově náměstí. Škola se přestěhovala po rozsáhlé rekonstrukci do budovy
bývalé VZP. Slavnostní otevření se uskuteční v
sobotu 15. 9. Nové třídy, prostorné zkušebny i
koncertní sál si bude možné prohlédnout od 9:00
do 15:00.
Ve stejný den začnou i oficiální oslavy 100 let od
založení Československa slavnostním odhalením
kopie plastiky Lva od Vincence Makovského.
„Plastika bude připomínat oběti první světové
války. Akce začne v 13:30 na Masarykově ulici,
v prostoru mezi novou poštou a autosalonem.
Na úvod vystoupí žáci ZUŠ. Ve 14:00 nastoupí
čestná stráž složená z hasičů a skautů. Doprovodí je slavnostní fanfáry v podání studentů ZUŠ.
Čestná stráž bude stát podél chodníčku, který vede
k památníku,“ říká Žofie Řádková z městského
úřadu. Celou akci bude moderovat Petr Hladík,
kterého jste mohli v této roli naposledy vidět při
oslavách Nova Civitas. Svůj projev přednese starosta města Michal Šmarda a profesor František
Hanzlík z Univerzity obrany v Brně.
Na závěr se bude číst ukázka z knihy o legionáři a novoměstském rodáku Františku Kubíkovi
„Přežil jsem (frontový deník z 1.světové války)“.
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Odhalení památníku se ujme starosta města se
Zdeňkem Makovským, synem slavného sochaře.
„Odlitek sochy je už hotov. Projekt pro nás vypracoval právě Zdeněk Makovský. Sádrový model
zapůjčila Horácká galerie. Sokl pod sochu zhotovil kameník Pavel Cvrkal z Nedvědice,“ dodává
Řádková. Rekonstrukci podpořilo Ministerstvo
obrany ČR.
Od 15. do 16. září se budou konat v Novém
Městě Dny otevřených dveří památek. Pro návštěvníky to znamená volný vstup do galerií a
muzeí, komentované prohlídky a výstavy ke 100.
výročí Československa. 15. září od 15:00 se mohou
těšit na prohlídku domu U Salvátora.
V neděli 16. září od 14:00 se budeme moci projít
po Novém Městě s Vítem Křesadlem, novoměstským kronikářem a autorem článků v rubrice
Zmizelé Nové Město. Procházka nese název Stoleté proměny aneb Zmizelé Nové Město. Sraz bude
u Horáckého muzea. V pátek 7. 9. bude v 15:00
slavnostně spuštěna nová nabídka básní v novoměstském poesiomatu na Komenského náměstí
a 22. září nás neminou oblíbené Svatováclavské
slavnosti. Letos se na nich představí společnost
historického šermu TAS, kejklíř Erik, sokolnice
Rozárka, Divadélko pro děti Krále Kamila a další.
-kb-

Asi největším překvapením je změna u minulého vítěze voleb. Socdem tým současného
starosty města Michala Šmardy se rozhodl
pro spojení s nezávislými kandidáty a bude
kandidovat společně pod názvem Lepší Nové
Město.
Ke spojení sil dochází i na pravé části novoměstského politického spektra. Dosud koaliční TOP 09, reprezentovaná v Radě města
Pavlem Štorkem, se spojila se Stranou svobodných občanů, která se v minulosti do
zastupitelstva nedostala.
Stejně tak i krajní levice. Opoziční KSČM,
která v minulých volbách získala jediný mandát pro Věru Buchtovou, jde do letošních
voleb v koalici se Stranou práv občanů Zemanovci, která také v minulosti u novoměstských voličů propadla.
V letošních volbách bude mít svou premiéru Česká pirátská strana. Opět byla podána
kandidátka koaličního Sdružení pro obce
současného místostarosty Stanislava Marka,
stejně jako dalších stran podílejících se na
vedení města: ANO 2011 vedené v minulých
volbách Liborem Černým a KDU-ČSL radní
Heleny Šustrové.
Výčet stran, které se ucházejí o podporu voličů, uzavírá dosud opoziční ODS, kterou v
minulých volbách vedl současný člen zastupitelstva Dan Sokolíček.
Pozn.: Ke dni uzávěrky nebylo oficiálně známo složení kandidátních listin, proto článek
neobsahuje jména současných lídrů ani další
zajímavosti z kandidátek. -kb-

Podrobnosti o tom, kdy
a kde se otevřou volební
urny, najdete na straně 7.
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Téma Novoměstska: Investice v Novém Městě na Moravě
Která investice byla podle vás za poslední čtyři roky nejdůležitější a kam je třeba
investovat nyní?
Roman Wolker /ČSSD/
Jednoznačně jsou to Městské lázně a nová ZUŠ. Moc bych si přál, kdybychom nezapomínali na to, co a jak bylo ještě před
nedávnou dobou. Abychom všichni používali svůj rozum a zajímali se o to, co se děje kolem nás. Neměli bychom se nechávat
ovlivňovat populismem, lží a strašením. Toho je bohužel kolem nás mnoho a mnoho občanů se tímto nechá velmi výrazně
názorově ovlivňovat.

Libor Černý /ANO 2011/
Protože volební období jsou krátká a ekonomice se daří, města omezila investice - vkládání části příjmů do dlouhodobých statků,
které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale zvýšení až v budoucnosti, a vrhla se na spotřebu. Kde se však zadařilo investovat, byly
lidské zdroje. Kupodivu to nebylo investicemi, ale prodejem majetku - bytů, domů a pozemků. Teprve lidé, co si byty, domy a
pozemky koupili, se stali těmi pravými investory do bydlení či podnikání. Peníze od občanů pak pomohly financovat to, o čem
se dočtete v tomto vydání Novoměstska. Investice do budoucna? Voda, bydlení, likvidace odpadů.

Jaroslav Lempera /ČSSD/
V Novém Městě rostou v poslední době velké stavby jako houby po dešti. Lázně, Zdislava, školka, dům pro seniory, škola, ZUŠ.
To vše zlepšuje život ve městě. Pak jsou stavby, které nejsou tolik vidět. Nové kanály v Maršovicích, Pohledci, Rokytně, chystají
se Petrovice - rozvoj místních částí za více než sto milionů. Důležitá je bezpečnost dopravy - nové přechody, železniční přejezdy,
chodníky. Hodně práce nás ale ještě čeká - Sportovní hala, nová obřadka, Masarykova ulice nebo například rekonstrukce školky
na Žďárské. Vedle velkých investic nesmíme zapomínat na to, že o město musíme pečovat.

Sportovní hala bude do dvou let
Na městském úřadě pracuje již deset let. Nejprve
realizovala grantovou politiku na odboru regionálního rozvoje, územního plánování, poté byla se
svojí agendou zařazena na odbor investic města a
poslední rok tento odbor sama vede. Andrea Kramárová je ta, která přesně ví, co město za své peníze
pořizuje.
Do čeho město za poslední čtyři roky investovalo?
Když se zpětně podívám, co se všechno ve městě
postavilo, tak bych asi začala Městskými lázněmi. Ty se myslím podařily velmi dobře a i podle
vysoké návštěvnosti je patrné, že lidi tam často
chodí a jsou rádi, že lázně máme. Hodně práce
se udělalo v oblasti školství. Přistavovala se nová
MŠ na Drobného ulici, propojovací krček na II. ZŠ
mezi školou a jídelnou, letos se zde přistavuje nový
výtah a začala také velká přístavba na I. ZŠ. Určitě
je nutné vyzdvihnout výstavbu nových prostor
pro ZUŠ, která bude dokončena koncem srpna.
Od září děti již nastoupí do nového. Myslím, že
se poměrně hodně investovalo také do zlepšení
komunikací a chodníků pro chodce, tady bych
zmínila třeba chodník směrem na Petrovice nebo
nové přechody. Spolu s těmito pracemi dochází
také k rekonstrukcím infrastruktury vodovodů
a kanalizací.
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Co kromě velkých
investic máte na
starosti?
Spravujeme veřejné
osvětlení, částečně
i veřejnou zeleň a
lesní hospodářství.
Staráme se také o
vodní hospodářství,
tj. o rybníky. To znamená odstraňování
sedimentů a opravu
hrází, pokud je potřeba. Zajišťujeme
centrální nákup energií (elektřina, plyn),
Večerní Městké lázně
sháníme pro město
a jeho příspěvkové
organizace finance, tzn. zajišťujeme kompletní
Spadá pod vás také výstavba dětských hřišť?
grantovou politiku města.
Ano, když jsou nová, tak je zařizujeme my. Podařilo se např. realizovat nové hřiště u Bezděčky vedle
Jaké investice šly do sociální oblasti?
Městských lázní. Je tam celá řada cvičících prvků
Před šesti lety bylo postaveno Centrum Zdislava.
pro všechny věkové kategorie, venkovní posilovna
Nejnovějším projektem byl Komunitní dům pro
a hřiště na míčové hry. Díky hlasování občanů
seniory na Žďárské ulici. Vzniklo tak 22 nových
města pak v předchozím roce vzniklo Rákosníčbytů speciálně navržených pro seniory. Podařilo
kovo hřiště, které jsme realizovali v koordinaci
se udělat hezké zázemí i kolem domu samotného.
s Lidlem.

Pokračování na straně 3
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Sportovní hala bude ...
Pokračování ze strany 2

V čem konkrétně spočívá vaše práce? Co pro
vás znamená, když se zastupitelstvo rozhodne
postavit například bazén?
Naše práce začíná už před takovýmto rozhodnutím. V prvé řadě je naším úkolem prověřit, kde by
takováto zcela nová stavba mohla vzniknout, kolik
bude orientačně stát vlastní výstavba i samotná
příprava toho projektu, tedy projektová dokumentace. Potom je nutné požádat finanční odbor
o zařazení zahájení projekčních příprav akce do
rozpočtu města, což se následně předloží Radě
města. Jsou-li finance schváleny, můžeme začít
s přípravou. Zajistíme výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a v koordinaci s vybraným projektantem připravujeme projektovou
dokumentaci až do fáze stavebního povolení a
dokumentace pro provedení stavby. Finance na
samotnou výstavbu je třeba opět nechat projednat
zastupitelstvem města, a to v rámci schvalování
rozpočtu na další rok. Jakmile je záměr schválen
zastupitelstvem a počítá se s ním v rozpočtu města,
uskuteční se výběrové řízení na dodavatele stavby, po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
může být stavba zahájena, následně zkolaudována
a uvedena do provozu. Ještě nutno připomenout,
že před spuštěním realizace stavby se pokoušíme
sehnat finance, a to především z evropských či
národních zdrojů. Ne vždy se to však podaří. Např.
bazén byl financován výhradně z peněz města.

Jak můžete sami ovlivnit to,
co za co se peníze utratí?
My se svými nápady můžeme přijít za vedením města
a také to děláme. Vycházíme
také občas z podnětů občanů
města a aplikace Lepší místo
na webu města, kam mohou
lidé sami posílat náměty a
tipy na to, co je třeba opravit, Jedna z investic města - už opravený povrch na Vratislavově náměstí.
vylepšit nebo vybudovat. V konečné fázi však vše záleží na rozhodnutí vedení
Podle jakých priorit se tedy připravené projekty
města (Rada a zastupitelstvo města pozn. red.).
realizují?
Jak už jsem naznačila, velkou roli hrají dotace a
Na rozdíl od běžných lidí máte jistě detailní
to, kdy jsou k dispozici. Přístavba školky, KODUS,
přehled o tom, kam je potřeba v Novém Městě
rekonstrukce I. ZŠ, výtah v II.ZŠ, kanalizace na
investovat. Co se třeba zanedbalo?
Rokytně, kanalizace v Petrovicích a mnohé další
Investice jsou v posledních letech opravdu nebývastavby by se nepodařilo postavit, nebýt dotací.
lé, a to je dobře. Město jde nahoru. Myslím si ale,
že je škoda, že řada projektových dokumentací,
Co tedy zůstává ve vašem investičním šuplíku?
které jsme v minulosti připravili, končí v šuplíku
Rozhodně je to Sportovní hala. Původní projeka jejich realizace se stále odkládá.
tovou dokumentaci projektant jednou doplňoval
o lezeckou stěnu, ta v původním projektu nebyla.
O jaké projekty jde?
V současnosti máme stavební povolení a doufám,
Investovat se musí i do toho, co není vidět, a je to
že se podaří najít firmu, která ji postaví. Dnes je to
důležité pro chod města a spokojenost lidí. Mluvím
opravdu velký problém a stavební firmy mají práci
zejména o kanalizacích a vodovodní síti. Neříkám,
často i na rok dopředu. Pokud to dobře půjde a
že jsou nějak zanedbávané, ale je tu celá řada
výběrové řízení bude úspěšné, bude hala hotova
problematických míst, které čekají na opravu. Je
do dvou let. Ustoupili jsme z některých našich
ale pravda, že některé projekty se dělají i takzvaně
požadavků a pevně věřím, že výběrové řízení dobdo zásoby kvůli dotacím. Když je potom nějaká
ře dopadne a budeme moci začít. V plánu jsou
dotace vypsána, projekt už je hotový, neztrácíme
také některé nové cyklostezky, opravy kanalizací,
čas a můžeme se o ni začít ucházet.
chodníky a přechody. 
-kb-

Městských budov přibývá
Poslední roky se v Novém Městě nesou ve znamení velkých investic. Desítky let Novoměšťáci
vedli diskuze o tom, že chtějí vybudovat bazén
a sportovní halu. Před pěti lety padlo konečně
rozhodnutí. Město splní oba dávné sliby: postaví
nejdříve bazén, a jakmile se s touto finanční zátěží
vyrovná, vrhne se i do stavby sportovní haly. Lidé
se tehdy pro stavbu bazénu rozhodli v historicky
největší anketě, jaká kdy byla v Novém Městě
uskutečněna. Pro Městské lázně hlasovaly téměř
tři tisícovky lidí. A tak se po padesáti letech čekání
Nové Město konečně dočkalo na konci roku 2015
otevření Městských lázní v hodnotě sto milionů
korun. Část stavby byla financována pomocí úvěru, jehož poslední splátka bude splacena v září
letošního roku, tedy o rok dříve, než se původně
předpokládalo.
Lázně však nebyly jedinou velkou stavbou ve
městě. Pro nejmenší byly postaveny nové třídy
mateřské školky. V září bude otevřena nová budova
ZUŠ a v obou základních školách bude vybudován
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výtah. Samostatnou kapitolou je bezpečnost dopravy a parkování. Každý rok město upraví nejméně jeden přechod pro chodce a podle starosty v tom
hodlá pokračovat i nadále. Nová parkovací místa
vznikla na Hornické, Tyršově a Sportovní ulici.
Podle šéfa finančního odboru Tomáše Vlčka je dobře, že investiční výdaje města tvoří významnou část
rozpočtu. Množství peněz, které Novému Městu
zbývají na investice, je v porovnání s obdobnými
městy výrazně nadprůměrné. „Tento trend se navíc
každoročně mírně zlepšuje,” říká Vlček.
Kde tedy zůstává dluh? Podle starosty města
Michala Šmardy je potřeba dotáhnout projekt
Sportovní haly a zlepšit bezpečnost dopravy.
„Mám-li říct jednu věc, která nejvíc hoří, tak je
to Masaryčka. Studii úprav máme připravenou.
Bude to drahé a náročné, ale je to potřeba. Je už
opravdu hodně nebezpečná,“ přiznává Šmarda a
dodává, že po časech velkých investic musí přijít
i čas oprav a údržby.
-kb-

Peníze z Kraje
pro nemocnici,
gymnázium
i Vysočina Arenu
Úctyhodný rozvoj zaznamenala novoměstská
nemocnice. Po dokončení urgentního příjmu
následovala stavba magnetické rezonance,
která je teprve druhá na Vysočině. Po letech
plánování a příprav se podařilo spustit výstavbu nového dětského oddělení za více než sto
milionů korun.Ve Vysočina Areně byly vybudovány nové letní tratě a rozšířeno zázemí
pro velké sportovní akce. Pro cyklisty vyrůstá
přímo v Areně nový pumptrack. Podařilo se
prosadit i potřebnou a velmi náročnou rekonstrukci rozvodů v gymnáziu. Na investice naopak dál netrpělivě čeká druhé nádvoří
Horácké galerie.
-kb-
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Rekonstrukce I. ZŠ
Základní školu na Vratislavově
náměstí čeká v následujícím období doposud největší změna v její
téměř stočtyřicetileté historii.
Právě v těchto dnech se rozbíhá obrovský projekt,
který škola ve spolupráci s městem jako svým zřizovatelem připravovala téměř dva roky, na jehož
konci bude disponovat novými odbornými pracovnami s nejmodernějším vybavením, novými
kabinety pro učitele, ale především kvalitnějším
a komfortnějším prostředím pro své žáky.
„Hlavním impulzem pro vybudování nových učeben a kabinetů byl vnitřní prostor školy, který
nám svým uspořádáním neumožňoval jeho další
rozšiřování ani bezbariérový přístup pro osoby
se zdravotním postižením. Škole tak chyběly pracovny, kabinety, žákovské šatny a tak podobně,“
říká ředitel školy Otto Ondráček.
Nové učebny vzniknou v prostoru nad jídelnou
a tělocvičnou a také v prostoru školního dvora,
kde místo hospodářských budov bude postavena nová učebna pro výuku praktických činností,
včetně kabinetu se strojním vybavením a skladem materiálu. Stávající prostory v hlavní budově
budou s novou nástavbou a jídelnou propojeny
schodištěm, vedle kterého bude vybudován výtah.
„Nový školní rok tak bude velmi náročný. Stavba
postihne všechny - žáky, učitele, rodiče, kuchařky,
uklízečky, návštěvníky školy, cizí strávníky apod.
Běžný provoz školy se bude muset sžít s provozem stavby a dá se předpokládat, že se objeví celá
řada komplikací a různých omezení, ale musíme
to zvládnout. Věřím, že konečný výsledek bude
stát za to, a těším se na něj,“ dodává Ondráček.

směrem ke školní zahradě - umožní vstup, ale
hlavně únik v případě nouze z jídelny i z nástavby
nad ní.
• V prostoru současného schodiště do jídelny,
vedle jídelnové šatny, vznikne výtah, který propojí
všechna patra budovy (do jídelny se bude vstupovat novým schodištěm, které bude postaveno
na místě současné jídelnové šatny).
• Ze dvou současných tříd vznikne v 1. a 2.
poschodí komunikační uzel, který bude skrz nové
schodiště propojovat školní budovu s jídelnou a
novou nástavbou (do jídelny tak bude přístup
z přízemí i z obou pater budovy), bude tu ústit

výtah a bude zde vybudováno WC pro imobilní
osoby .
• Současná šatna žáků se rozšíří zhruba o třetinu - bude zastavěn světlík, na který ústí okna v
přízemí budovy školy - na střeše nové části šatny
vznikne zelená odpočinková zóna přístupná z
chodby v 1. poschodí budovy.
• Z bývalé učebny fyziky a chemie vznikne nová
odborná učebna matematiky.
• Z bývalé učebny přírodopisu vznikne nová
učebna informačních technologií zaměřená především na oblast počítačových sítí, multimediální
techniku, digitální foto, video a animace. -red-

Hlavní změny, které projekt
přinese
• V prostoru nad tělocvičnou a nad jídelnou
budou vybudovány tři odborné učebny cizích
jazyků, učebna přírodopisu, zeměpisu a fyzikálně
chemická pracovna, všechny učebny budou mít
i kabinety.
• Na školním dvoře bude postaven nový pavilon
s učebnou pro výuku praktických činností (žákovská dílna), kabinetem se strojním vybavením
a skladem materiálu.
• Ostatní nezastavěná plocha školního dvora
bude mít charakter odpočinkové zóny se zelení,
lavičkami...
• Současná šatna u školní jídelny bude zbourána, na jejím místě vyroste schodiště, které propojí
všechna patra budovy se školní jídelnou a samozřejmě s novou nástavbou nad jídelnou.
• Nové schodiště vznikne i za budovou jídelny
4
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Vznikne v Novém Městě domov se zvláštním režimem?
Pobytová služba pro nesoběstačné seniory je
v Novém Městě potřebná. Pomoc přislíbil Kraj
Vysočina.
„Mezi našimi klienty nebo žadateli o služby stále
narůstá počet osob, u kterých je diagnostikován
některý z druhů demence, a rodiny, které se
rozhodly zajistit svým blízkým pomoc v jejich
přirozeném prostředí, jsou vystavovány vysoké
psychické i fyzické zátěži,“ říká ředitelka Novoměstských sociálních služeb Hana Janů.
NSS je přitom pouze terénní pečovatelská služba,
která poskytuje službu ve vymezeném čase, a tím
je limitována. Postarat se je ale třeba i o seniory
s Alzheimerovou chorobou či jinak nesoběstačné
lidi se specifickými potřebami. Podle starosty
města Michala Šmardy je proto vybudování
domova pro město prioritou. Podařilo se získat
i podporu Kraje Vysočina, který přislíbil Novému
Městu, že ze svých zdrojů bude dotovat provoz
až 90 lůžek.
V minulosti projevila zájem o vybudování takového centra Diakonie Českobratrské církve

evangelické. Centrum Pomněnka by mělo stát
hned vedle Novoměstských sociálních služeb,
na místě současného dětského hřiště. Oválná
budova by pojala až třicet klientů. Město Diakonii přislíbilo pozemek, ale realizace stavby
je zatím v nedohlednu. Do hry proto vstoupila
společnost SeneCura s.r.o., která provozuje síť
podobných zařízení po celé republice. „Oba poskytovatelé mají dlouholeté zkušenosti s těmito
službami. Měla jsem možnost vidět jimi provozované domovy a musím říci, že jsou na velmi
dobré úrovni,“ říká ředitelka NSS Janů. Zatímco
kvalita služeb je srovnatelná, druhá zmiňovaná
společnost nabízí budovu až pro 120 klientů.
Konečné rozhodnutí zatím nepadlo a město
v současnosti hledá lokalitu, kde by mohl dům s
výše uvedenou kapacitou lůžek vzniknout.
„V moderních pobytových domech je obvykle
v přízemí například i restaurace, kam mohou
zajít lidé z okolí na oběd nebo kde se mohou sejít
příbuzní klientů,“ vysvětluje Janů.
I když je vybavení pobytových domů na vysoké

Zařízení pokoje v domě se zvláštním režimem
společnosti SeneCura v Kolíně. Zdroj: www.rscr.cz
úrovni, lidé se nemusí bát, že by na umístění
do podobného zařízení neměli dost peněz. Významná část nákladů na provoz zařízení je totiž
hrazena z veřejných zdrojů a příplatek klienta
nesmí přesáhnout částku kolem dvouset korun
za den. Stát, kraj i město také dohlížejí na kvalitu
poskytovaných služeb.
-kb-

Petrovičtí hasiči slavili

Pozemek v Pohledci
na prodej

Dvoudenní slavnosti si užívali
nejen hasiči, ale také místní a
návštěvníci v Petrovicích.
Členové petrovického hasičského sboru oslavili své „narozeniny“ a svátek prožívali i
místní rodáci.
„Slavili jsme stodvacáté výročí hasičů, bylo to spojené
se srazem rodáků. Přijelo jich
sto čtyřicet, dorazili k nám rodáci z celé republiky,“ sdělil
starosta hasičů z Petrovic
Vlastimil Lukeš.
První den oslav, který patřil
rodákům, začal mší svatou.
„Nechybělo ani premiérové promítání dokumentárního filmu o historii a dění v obci Petrovice. Film je stále v prodeji, zájemci jej mohou mít
za osmdesát korun,“ informoval Vlastimil Lukeš.
V rámci oslav byla také vysazena památná lípa.
„Ta bude akci připomínat i dalším generacím,“
poznamenal Lukeš.
Po rodácích se svých oslav dočkali i petrovičtí hasiči. „Přijeli se k nám podívat členové z
šestnácti spřátelených hasičských sborů. A dorazili také místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek, senátor František Bradáč
i zástupci okrsku a okresního sdružení hasičů,“
vyjmenoval některé z hostů Vlastimil Lukeš.
Hasiči společně položili věnec k pomníku padlým
v první světové válce a po oficiální části se na

Jedná se o parcelu č. 335/15 o výměře 672
m2. Minimální kupní cena je 601 000 Kč.
Předmětem převodu budou kromě pozemku
též vodovodní přípojka, kanalizační přípojka.
Předpoklad dokončení kompletního zasíťování inženýrskými sítěmi je 10/2018.
Prodej nabízené nemovité věcí bude proveden veřejným výběrovým řízením formou
„dražby“.
Veřejné výběrové řízení se bude konat v městském úřadě 5. 9. v 16:00. Povinná prezentace
všech zájemců bude zahájena v 15:40.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby nepodnikající, které složí
nejpozději dne 5. 9. do 10:00 jistinu ve výši
20.000 Kč, a pouze ty osoby, jež nemají vůči
městu žádné finanční závazky. Účastníkům,
kteří nebudou ve výběrovém řízení úspěšní,
se složená jistina do 30 dnů ode dne konání
výběrového řízení vrací.
Obecné podmínky výstavby včetně informací
o okruhu dotčených subjektů poskytne na
požádání odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě.
Dále upozorňujeme zájemce o nabízený pozemek, že se nachází v CHKO Žďárské vrchy.
Bližší informace zájemcům podá Ing. Taťána Vinklerová, tel. 566 598 365 (k prodeji
nemovitostí) a Miloš Hemza tel. 606 725 513.
-red-
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řadu dostaly zábavnější body programu. „S ukázkou hašení s koňskou stříkačkou přijeli hasiči ze
Slavkovic a nejmladší členové našeho hasičského
sboru zase předvedli požární útok. Odpoledne
bylo zakončeno taneční zábavou s kapelou Jásalka Band, přišly na ni přes čtyři stovky lidí,“
připomenul Lukeš.
Ke zdárnému průběhu oslav přispěli nemalou
měrou všichni místní obyvatelé. „Místní ženy
napekly cukroví. A všichni svorně pomáhali s
veškerými přípravami. Brigád, na nichž bylo odpracováno okolo 800 hodin, se zúčastnilo přes
padesát lidí. Všem jim patří velký dík,“ poděkoval za pomoc místním obyvatelům starosta
petrovických hasičů.
-red-
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Novoměšťáci mají zájem o svoz odpadu a železa
Vedení města uspořádalo v červenci anketu, která
jednoznačně potvrdila, že lidé mají zájem o svoz
objemného odpadu a železa. Technické služby jej
budou svážet v pondělí 17. září od 6:00.
Připravit můžete takzvaný objemný odpad.
Tedy např. starý nábytek, podlahové krytiny či
sanitární zařízení (umyvadla, toalety...). Připravit
ke svozu můžete ale čistý železný odpad zbavený
veškerých neželezných součástí a příměsí, neznečištěný škodlivinami. Sváženy naopak nebudou:
kovové, plastové a skleněné nádoby znečištěné
škodlivinami (např. od olejů, barev, ředidel), textilní materiál znečištěný škodlivinami (např. staré
hadry znečištěné barvou, olejem), olověné baterie - akumulátory - motocyklové, automobilové,
nákladní, traktorové, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, televizory, počítače, notebooky,
elektrické a plynové sporáky, trouby, mikrovlnné
trouby, lednice, mrazáky, mixéry, fény, kulmy, vysavače apod., vyřazené monočlánky, pneumatiky.
K likvidaci těchto předmětů slouží sběrný dvůr.
Technické služby doporučují připravit odpad
na sběrná místa 16. září večer nebo nejpozději
17. září do 6:00. Sběrná místa jsou následující:

1/ Sídliště - sběrná místa odpadu v těchto lokalitách budou umístěna u stávajících stánků na
popelnicové nádoby určené na zbytkový komunální odpad.
2/ Vilová zástavba a rodinné domky - sběrná
místa odpadu v těchto lokalitách nebudou řešena
centrálními sběrnými místy jako v případě sídlištní zástavby, ale odpad bude umístěn na vjezdu
na soukromý pozemek vedle místní komunikace.
3/ Náměstí a jeho nejbližší okolí - v těchto lokalitách umístí občané odpad u vjezdu do domu
tak, aby na komunikacích pro pěší byl zajištěn
průchod v minimální šíři 1 m.
4/ Společné garáže - v těchto lokalitách bude
svoz řešen sběrným místem vedle příjezdové komunikace. Na toto sběrné místo umístí vlastníci
garáží svůj odpad.
Mimo mobilní svoz je možno odpad likvidovat na
SBĚRNÉM DVOŘE v areálu Technických služeb
v Soškově ulici 1346, současně je zde zřízeno i
místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení. Sběrný dvůr je otevřen každou středu od
7:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00. -red-

Letecké svičení Ample Strike začíná
I letos budou na nebi nad Novým Městem cvičit
naši a spojenečtí letci.
Cvičení se uskuteční 3. až 14. září. Hlavními centry výcviku bude letiště v Náměšti nad
Oslavou, vojenské prostory na jihu Čech a

letiště v Čáslavi. Letadla se ale objeví i nad
Novým Městem. Noční lety budou omezeny
na minimum, takže největší aktivitu letadel lze
očekávat v pracovních dnech mezi 9:00 a 23:00.
Podrobnosti ke cvičení je možné nalézt na webu
www.lzamest.army.cz.-red-

Napsali jste nám:

Zavezeme město hnojem
Reakce na článek v srpnovém Novoměstsku „Ostatní by si z nás měli brát příklad.“
S velkým zájmem jsem si přečetl v minulém vydání Novoměstska článek p. místostarosty Stanislava Marka „Ostatní by si z nás měli brát příklad“ a k tomu příspěvky předsedů osadních výborů
jednotlivých místních částí, ve kterých všichni jedním hlasem chválí „Klikací“ rozpočet, který
jim umožňuje hospodařit s přidělenými prostředky a hospodařit s vlastním majetkem, aniž by
jim do toho občané Města zasahovali.
Klobouk dolů. Musím souhlasit. Zastupitelé největší místní části Nové Město na Moravě, pokud
vůbec mají ještě v zastupitelstvu většinu, by si měli skutečně vzít příklad a začít sami spravovat
novoměstský majetek. Sami rozhodovat o prodejích pozemků a domů v majetku Města, rozhodovat
o tom, co si ve Městě koupí, opraví, postaví a jak, popř. zda město zadluží, či ne. Prostě sami si
rozhodovat o městu a jeho vzhledu.
Pro samou sebechválu jsme si ani nevšimli, že nám před brány města navozili hnůj, který ve
Městě nikdo nevyprodukoval.

Josef Černý
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Celoplošná deratizace

Kladení prvních nástrah proběhne v termínu od 15.9.2018 do 21.9.2018. Následně
bude probíhat kontrola pokládek a jejich
případné doplnění přibližně po 14 dnech od
první pokládky, celá akce závisí na vhodných
klimatických podmínkách. Deratizaci je povinen provádět každý vlastník nemovitosti (budovy nebo pozemku), kde k výskytu hlodavců
dochází nebo kde se již přemnožili. Je velmi
důležité pravidelně provádět celoplošnou
deratizaci z důvodu zamezení zvýšeného
výskytu těchto hlodavců.
Upozorňujeme občany, že v době probíhající deratizace je třeba zamezit volnému
pobíhání domácích zvířat, psů a koček, bez
dohledu chovatele. Předejdete tak možným
komplikacím po náhodném požití nástrahy
nebo uhynulého hlodavce vaším zvířetem!
Za účelem systematického provedení deratizačního zásahu bylo území města rozděleno do několika lokalit, ve kterých budou
postupně proškolenými pracovníky kladeny
nástrahy.
Deratizaci pro město Nové Město na Moravě provádí pracovníci firmy DeraVet
s.r.o., Hamry nad Sázavou 329, 591 01
Žďár nad Sázavou, IČ 06397468, vedené
MVDr. J. Vondráčkovou, tel. 603 542 628.
Tato firma je schopna provést deratizaci i
pro jiné vlastníky nemovitostí, náklady
na deratizaci hradí vlastník nemovitosti.
Pokud si firmy nebo jednotlivci budou
provádět deratizaci vlastními silami, je
třeba ji provést v termínu s celoplošnou
deratizací, za spolupráce všech zúčastněných. Jen tak má celoplošná akce význam a finanční prostředky vložené do
této akce budou efektivně využívány.
Kontaktní osobou je Marcela Popelková,
referentka odboru SMM, tel. 566 598 363,
e-mail marcela.popelkova@meu.nmnm.cz.

Datové rozvody
pro NSS
Dům s pečovatelskou službou bude mít nové
rozvody optických kabelů. Moderní technologie
umožňuje čerpat z jediné optické zásuvky až čtyři
druhy připojení (internet, televize atp.). Prospěch
z jejich instalace budou mít klienti i zaměstnanci.
Rekonstrukce vyjde na necelých 500 tisíc, z toho
150 tisíc zaplatí Kraj Vysočina. Výběrové řízení
na dodavatele se uskuteční v září 2018. -red-
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Volby 2018: Co, kdy, kde a jak
Volby do Zastupitelstva města
Nové Město na Moravě se uskuteční 5. a 6. října 2018, a to v pátek
od 14:00 do 22:00 a v sobotu od
8:00 do 14:00.
Místem konání voleb je:
Ve volebním okrsku č. 1 - volební místnost v
Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Mendlova, Pavlovova, Purkyňova,
Vlachovická, Žďárská (č. p. 61, 68, 70, 71, 72, 74,
80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 718, 719,
720, 721, 722, 723, 990, 1515, 1517).
Ve volebním okrsku č.2 - volební místnost
v Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, (tzv. I. základní škola),
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
na adrese Nové Město na Moravě č. e. 323, 337,
a v ulici Blažíčkova, Brněnská, Horní dvůr, Jamborova, Jánská, Komenského náměstí, Nečasova,
Němcova, Německého, Palackého náměstí, Petrovická, Podlouckého, Pod Novoveskou silnicí,
Vratislavovo náměstí, Žďárská (č. p. 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 83, 84,
85, 87, 308, 332).
Ve volebním okrsku č. 3 - volební místnost
v Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 (I. ZŠ),
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova.
Ve volebním okrsku č. 4 - volební místnost
v Kulturním domě Nové Město na Moravě,
Tyršova 1001, pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu na adrese Nové Město na
Moravě č. e. 236, a v ulici Čapkova, Hájkova,
Karníkova (mimo č. p. 982, 984, 1118), Luční,
Mrštíkova, Nádražní, Nezvalova, Soškova, Vančurova, Wolkerova (mimo č. p. 1116, 1117).
Ve volebním okrsku č. 5 - volební místnost
v Kulturním domě Nové Město na Moravě,
Tyršova 1001, pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá (č. p. 173, 182, 183, 188, 189, 856),
Mírová, Smetanova, Výhledy.
Ve volebním okrsku č. 6 - volební místnost v Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra
Čecha (II. ZŠ), pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v ulici Bělisko, Borová, Dukelská, Jedlová, Leandra Čecha, Lesní, Makovského, Modřínová, Nad Městem, Na Výsluní, Polní,
Radnická, Smrková, Sportovní, Šimkova, Školní,
Štursova, U Jatek, Veslařská, Zahradní.
Ve volebním okrsku č. 7 - volební místnost
v Kulturním domě, Tyršova 1001, pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
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Křenkova, Malá (č. p. 153, 156, 157, 158, 159,
161, 181, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 747,
1477), Monseova, Tyršova.
Ve volebním okrsku č. 8 - volební místnost v
budově odloučeného pracoviště Základní školy
Nové Město na Moravě, Leandra Čecha (II. ZŠ)
Pohledec 43, pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v místní části Pohledec.
Ve volebním okrsku č. 9 - volební místnost v
obecním domě Maršovice, Maršovice 80, pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulici Bezručova, Karníkova (č. p. 982, 984,
1118), Maršovská, Wolkerova (č. p. 1116, 1117)
a v místní části Maršovice.
Ve volebním okrsku č. 10 - volební místnost
v obecním domě Rokytno, Rokytno 49, pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místních částech Rokytno a Studnice.
Ve volebním okrsku č. 11 - volební místnost v
obecním domě Jiříkovice (hasičská zbrojnice),
Jiříkovice 62, pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v místní části Jiříkovice.
Ve volebním okrsku č. 12 - volební místnost v
Kulturním domě Slavkovice, Slavkovice 79, pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místní části Slavkovice.
Ve volebním okrsku č. 13 - volební místnost v
obecním domě Hlinné, Hlinné 46, pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní
části Hlinné.
Ve volebním okrsku č. 14 - volební místnost v
obecním domě Petrovice (KD), Petrovice 71,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místní části Petrovice.
Ve volebním okrsku č. 15 - volební místnost
v budově hasičské zbrojnice v Olešné, Olešná
81, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části Olešná.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v dané obci přihlášen
k trvalému pobytu. Voličem rovněž občan jiného
státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb v Novém
Městě na Moravě přihlášen k trvalému pobytu
nebo evidovanému přechodnému pobytu.
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi
a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební
místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky,
občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o

povolení k pobytu.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková
volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého
seznamu a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební komise
dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb.
Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacího lístku vstoupí do prostoru určeného
pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv
ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem
ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební
strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň
může označit v rámečku před jménem kandidáta
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí
předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik
kandidátů označené volební strany, kolik činí
rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů,
a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu a vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky vloží úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
-red-
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Matěj Peňáz uspěl na MS
Velkého úspěchu dosáhl na premiérovém Akademickém MS
v Muaythai v Thajsku Matěj Peňáz.
Odchovanec Fight clubu Nové Město n.M./Žďár
n.S., který v současnosti při studiu trenérství
trénuje v Jetsaam Gym Brno, zvítězil ve váhové
kategorii do 91 kg a ukončil vítězně úspěšnou
sezonu 2017/2018. V této sezoně získal totiž již
profesionální titul mistra Evropy thajské asociace
WMC v Muaythai a od března 2016 zůstává na
české i mezinárodní scéně neporažen. A to jak
v Muaythai, tak i v K1. Nyní si Matěj dává zasloužený odpočinek a od podzimu ho opět čekají další
výzvy a zápasy. Od září pořádá Fight club Nové
Město n.M./Žďár n.S. tradiční náborový měsíc
a zájemci mají na trénincích možnost zkusit si
základy Muaythai a K1. Trenéři se na všechny
zájemce budou těšit v tělocvičnách v Novém
Městě na Moravě a ve Žďáru nad Sázavou. Podrobnosti o náboru na FB stránkách klubu nebo
na webových stránkách. 
-red-

Vrchovina vybojovala první bod
v MSFL

Fotbalisté Vrchoviny mají za sebou historickou
premiéru v Moravskoslezské lize.
Ve dvou zápasech si připsali jeden bod a v šestnáctičlenné tabulce jim patří 12. příčka. První zápas
odehráli před domácími diváky. V nových dresech
nastoupili proti favoritovi soutěže SK Uničov.
Byť našim fotbalistům patřil vstup do utkání a
zásluhou Pavla Chalupy vstřelili úvodní branku,
nakonec odešli poraženi 2:1. Navíc se v průběhu zápasu zranil kapitán Lukáš Wolker, který
bude měsíc mimo hru. „Z výsledku jsme všichni
8

mrzutí, nicméně jsme ze hřiště
odešli se vztyčenou hlavou. Hráči
odvedli maximum, na soupeře,
který bude určitě znovu hrát na
špici tabulky, to však nestačilo,“
poznamenal lodivod Vrchoviny
Richard Zeman. Také druhé
utkání odehráli naši fotbalisté
v domácím prostředí. Do Nového Města přijel celek z Rýmařova. Hrálo se přitom vyrovnané
utkání, ve kterém Vrchovina opět
vstřelila vedoucí branku. Poprvé
se v jejím dresu trefila posila
z Jihlavy Tomáš Duba. Ovšem
houževnatý souper stačil dvěma
brankami otočit do přestávky skore a do šaten
odcházel spokojenější. V druhé půli se o slovo
opět přihlásil Tomáš Duba a svým druhým gólem
v zápase rozhodl o konečné dělbě bodů. V srpnu
naši fotbalisté ještě sehráli venkovní utkání ve
Frýdku- Místku a doma přivítali známého soupeře z Uherského Brodu. V září je čekají výjezdy
do Valašského Meziříčí (1. 9.), Líšně (15. 9.)
a Petřkovic (29. 9.). Doma se předvedou proti
Hulínu (9. 9.) a Hodonínu (23. 9.). 
-mah-

Vysočina Arena
prokoukla
Stavební práce jsou ve Vysočina Areně u
konce. Nic tak nebránilo startu MS v letním biatlonu na kolečkových lyžích, které
se v areálu konalo v termínu 22. – 26. srpna
a o jehož průběhu budeme čtenáře informovat v řijnovém vydání Novoměstska.
Nejviditelnějšími změnami prošly tratě.
Část z nich, která byla vysypaná štěrkem,
a sloužila tak pouze v zimě, je nově pokryta
asfaltem. Vznikly okruhy o celkové délce 4
km. Fanoušci si jistě všimnou upravených
přístupových cest a evakuačních zón. Šlo o
řešení, které bylo nutné vzhledem ke stále
větším a větším diváckým návštěvám. Rekonstrukce se dotkla i technické infrastruktury a
dalších drobností po celém areálu. Stranou
nezůstala ani ekologie. Za 1,5 milionu korun
byla postavena vsakovací galerie. Díky tomu
se voda při dešti bude stahovat z velkých asfaltových ploch tak, aby zůstala v krajině a neodtekla do potoka.Celá rekonstrukce vyšla na
zhruba 20 milionů korun. O finanční zajištění
se postaraly Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Kraj Vysočina a Nové Město
na Moravě. Jistě potěší i fakt, že na nových
tratích trénovali jako první čeští junioři.

-kah-, -mah-

Fotbalový pohár
získala Jihlava
Novoměstští fotbalisté neuspěli v prvním kole
v MOL Cupu/Český pohár ve fotbale.
Nad jejich síly byl exligový tým FC Vysočina Jihlava. Ten sice po sestupu nastupuje
v národní lize, ovšem hraje ve velké pohodě
a zaslouženě druhou nejvyšší soutěž vede.
Svoji současnou fazónu prokázal také na
novoměstském trávníku, kde se pohárový
zápas odehrál 15. srpna. Před slušnou návštěvou a v bouřlivé atmosféře rozhodl o své
výhře již během prvních 20 minut, kdy hned
třikrát rozvlnil síť gólmana Davida Jurana.
První branku přitom vstřelil již v první minutě, kdy se trefil Jiří Klíma. Další góly soupeře
si připsali Daniel Turyna a Petr Nerad. Za
Vrchovinu dokázal po přestávce korigovat
skóre Michal Dočekal, který upravil na konečný stav 3:1 pro favorita. „Špatný vstup
do zápasu určil další jeho vývoj. Jihlava je
momentálně ve výborné formě, na druhou
stranu jsme byli důstojným soupeřem, i když
zůstalo jen u snahy,“ komentoval vystoupení
trenér Vrchoviny Richard Zeman.
-mah-
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Startují florbalové soutěže
V září se opět naplno rozjedou florbalové soutěže ve
všech věkových i výkonnostních kategoriích.
Zatímco v první polovině léta si hráči užívali zaslouženého volna, v srpnu je čekalo herní
soustředění. Mladší hráči nabírali formu ve
Skleném, starší vyrazili do Krkonoš. Letošní
přípravu jsme poprvé absolvovali se žďárským
florbalovým týmem Hippos. Od spolupráce si
slibujeme zlepšení na všech frontách. V letošním

ročníku budeme nastupovat celkem v sedmi
soutěžích. Družstva přípravky, starších žáků,
dorostu a mužů naskočí do soutěží pod značkou
Českého florbalu. Orelskou ligu pak budou hrát
dorostenci, mladší žáci a elévové. Pokud chcete
mít i v další sezoně pravidelný přísun florbalových
zpráv, sledujte naší facebookovou stránku http://
facebook.com/orelnmnm.

Tomáš Mrázek, -mah-

Florbalový nábor
Novoměstský florbalový oddíl pořádá nábor na novou sezonu. Zahrát si mohou kluci i holky, a
to bez ohledu na věk. Stačí přijít na tréninky, které probíhají v tělocvičně gymnázia. Pro zájemce
ročníku 2006 a mladší se nábor bude konat každé pondělí od 16:15 hod., pro starší zájemce jsou
vyčleněny čtvrteční tréninky od 17:45 hod. Dojít mohou i dospělí, a to v pátek od 19:15 hod. Více
informací na webu http://orelnmnm.cz či na e-mailu florbal@orelnmnm.cz. 
-tom-,-mah-

Atletická seznamovačka
Na začátku srpna uspořádal novoměstský atletický oddíl sportovní pobyt pro zájemce o královnu
sportu.
Mladé naděje našly zázemí ve Svratce, kde nabíraly fyzickou kondici a rovněž teoretické poznatky. Takže se nejen běhalo, ale také házelo
diskem a oštěpem či se nacvičoval překážkový
běh. V parném letním počasí přišlo vhod také
koupání v rybníce ve Svratouchu. Akce se konala
za finanční podpory našeho města. -hub-, -mah-

Turnaje v sedmičkovém ragby
Novoměstští ragbisté naskočili do letní části sezony.
V Přelouči se představili na turnaji sedmičkového
ragby, kterého se zúčastnilo celkem 11 týmů.
Titáni rozehráli turnaj s budoucím vítězem a jediným neporaženým týmem přeloučského představení Tatrou Smíchov A. Tento tým převyšoval
ostatní svojí rychlostí a fyzickou kondicí. Porážka
s favoritem pak znamenala zápasy s poraženými
týmy z úvodních utkání. Ani v této části turnaje si
však naši ragbisté nespravili chuť a z Přelouče odjížděli jako poslední tým turnaje. Poté následoval
turnaj v brněnské Bystrci, v jehož průběhu se také
rozhodlo o vítězi SÉRIE 7. Vítězství připadlo
suverénní Tatře Smíchov, za kterou se seřadily
týmy Dragon Brno a RC Brno Bystrc. Bystrcké
představení vyšlo mnohem lépe i našim ragbistům. Byť opět nezvítězili, byli svým protivníkům
rovnocenými soupeři a ukázali, že hrát ragby umí.
Nejvyrovnanější zápas sehráli proti týmu Dragon
B, kterému podlehli 22:19. 
-mahNOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2018

Rybářské závody

Sbor dobrovolných hasičů z Hlinného zve
srdečně všechny rodiče s dětmi na dětské
rybářské závody. Ty se uskuteční v sobotu
8. září na místním rybníku Dolňák. Prezentace soutěžících bude od 8:30 do 9:00 hodin.

Tréninky taekwon-do

Největší škola taekwon-do v ČR
Ge-BaekHosinSool otevírá s novým školním
rokem pravidelné tréninky pro veřejnost. Konat se budou v prostorách novoměstského
gymnázia. Zájemci se mohou přihlašovat
v průběhu celého roku. Díky výuce mohou
získat zkoušky na vyšší pásek a také výbavu
zdarma. Škola a její žáci dlouhodobě obhajují vítězství na MČR. Při tréninku je kladen
důraz na hodnoty bojového umění, kterými
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Veškeré informace včetně rozpisu
tréninku na webu www.tkd.cz.

Karla Dejlová, -mah-

Fotbalisté v sestavě kola

Druhé kolo fotbalových soutěží na Vysočině neuniklo pozornosti redakce Deníku,
která hned dva hráče Vrchoviny zařadila do
sestavy kola. Nominaci si za svoje výkony
vysloužili běhavý záložník Luboš Zbytovský
a ostrosřelec Tomáš Duba. Nová posila vstřelila v domácím zápase proti Rýmařovu dvě
branky a zařídila našemu týmu první bod
v Moravskoslezské lize. Navíc nebyl daleko
od prvního hattricku v novoměstském dresu.
-mah-

Více na webu nmnm.cz
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SERVIS
Horácká galerie

Významná výročí

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

2.9.1928 narodil se v Olomouci Miroslav Ištvan,
hudební skladatel – studoval v NMNM, 90. výročí narození
3.9.1903 zemřel v NMNM Josef Jelínek,
starosta NMnM (1861-1864, 1866-1870, 18781891), od r. 1891 čestný občan města, 115. výročí
úmrtí
11.9.1953 narodila se v NMNM Milada Stroblová,
malířka, restaurátorka, 65. výročí narození
27.9.1928 narodil se v NMNM František Vyplašil,
sš učitel, autor článků s regionální tematikou,
dlouholetý kronikář NMNM (1993-2009),
90. výročí narození

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy
Z tvorby V. Makovského
Krajinářská expozice
(O. Blažíček, J. Jambor, A. Podloucký aj.)
Jaroslav Svoboda - výběr z díla
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jan Štursa - Akty
Komorní výstava sochařských aktů novoměstského rodáka Jana Štursy.
Václav Kyselka – Odpoutání (19. 4. – 30. 9.)
Výstava sochaře žijícího a tvořícího v Křoví u
Velké Bíteše.
Za svobodu! (15. 5. – 31. 12. 2018)
Výstava k výročí vzniku ČSR pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.
Jaroslav Šerých (28. 6. – 2. 9. 2018)
Komorní výstava smaltů k autorovým nedožitým
devadesátinám.
PŘIPRAVUJEME:
6. 9. 2018 v 17:00
Vladimír Houdek – malba (6. 9. – 4. 11. 2018)
Výstava obrazů novoměstského rodáka a laureáta
Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2012.
13. 9. 2018 v 17:00
Jan Dočekal – Librorum aeternum / Knihy navždy
(13. 9. – 4. 11. 2018)
Výstava koláží třebíčského výtvarníka, historika
umění a kulturního publicisty.
Pro bližší informace sledujte webové stránky a
facebook Horácké galerie.

Stomatologická pohotovost
1. 9. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
2. 9. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,
Žďár nad Sázavou, 566 690 131
8. 9. MDDr. Zdeňka Drdlová, Osová Bitýška 303,
566 536 712
9. 9.MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad
Sázavou, 566 628 997
15. 9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
16. 9.MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
22. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
23. 9.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
28. 9.MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo
nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
29. 9.MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové
Město na Mor., 722 410 010
30.9.MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, Žďár
nad Sázavou, 566 690 123
Služby se mohou měnit. Aktuální informace naleznete na stránkách novoměstské nemocnice
www.nnm.cz.

Klub seniorů

Těšíme se na vás v Horácké galerii.

Městské lázně

3.9. Setkání po prázdninách
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
10.9. Vycházka do okolí NMNM
Sraz u Pasáčka ve 14 hod.

od 10. 9. do 16. 9. sezónní odstávka - zavřeno
- čištění a údržba bazénů, wellness, fitness
strojů, solária.
od 17. 9. běžná otevírací doba:
od 9 do 21 hodin, úterý a čtvrtek od 6:00

17.9. Stůl plný dobrot
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
24.9. Naučné video o víně
Jídelna DPS 15 – 17 hod.

Novinka: bambusová masáž.
POZOR! Na první týden v říjnu plánujeme zájezd
do Brna na výstavu plakátů A. Muchy. Podrobné
informace a přihlášky na akcích Klubu seniorů.
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Z matriky
narozené děti
14.7. Patrik Malý
16.7. Nicolas Csicso
22.7. Kristián Junek
28.7. Eduard Trávník
1.8. Filip Hromátka
2.8. Hana Kostelencová
2.8. Helena Kostelencová
11.8. Jonáš Kadlec
jubilanti
17.8. Marie Petrová
87 let
21.8. Marie Kovářová
90 let
1.9. Božena Matějovská
75 let
1.9. Bohuslav Pulgret
87 let
2.9. Miroslav Topinka
75 let
5.9. Bohumila Bohanesová
87 let
10.9. Marie Homolková
80 let
16.9. Květoslava Dvořáková
89 let
22.9. Josef Valík
75 let
27.9. Ing. Josef Sládek
75 let
27.9. Václav Uhlíř
85 let
manželství
14.7. Veronika Medková, Tomáš Kulíšek
14.7. Žaneta Horká, Tomáš Jambor
14.7. Dominika Zobačová, Petr Konečný
14.7. Anna Lišková, Jan Snopek
28.7. Ladislava Kachlíková, Pavel Blažek
28.7. Dana Albrechtová, František Brychta
28.7. Renáta Hendrichová, Lukáš Veselý
1.8. Veronika Sklářová, Lukáš Votava
4.8. Eva Pazourová, Jakub Novotný
4.8. Tereza Šťastná, Tomáš Truksa
11.8. Oldřiška Modráková, Michal Košík
úmrtí
23.6. Olga Vondrušková (Podolí 1938)
28.6. Jitka Mrkvičková (Petrovice 1937)
4.7. Marie Zichová (NMNM 1928)
5.7. Jan Žilka (NMNM 1935)
9.7. Věra Houdková (NMNM 1924)
18.7. Božena Ligmajerová (Pohledec 1967)
29.7. František Harásek (NMNM 1940)
30.7. Jaromír Skřivánek (NMNM 1930)
2.8. Blažena Krejčová (Nová Ves 1945)
2.8. František Kosek (NMNM 1934)
3.8. Milada Lemperová (NMNM 1955)
4.8. Luboš Zajíček (NMNM 1955)
5.8. Vladislava Mičková (NMNM 1937)
8.8. Libuše Zelená (NMNM 1932 )
13.8. Stanislav Hrdina (Fryšava 1936 )
Dne 5. srpna 2018 zemřela po dlouhé nemoci
moje maminka paní Vladislava Mičková. Děkuji všem lékařům JIP chirurgického oddělení
za svědomitou péči, zároveň zaměstnancům
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Domácího
hospice a DPS za profesionální péči, kterou
mamince věnovali. Rovněž děkuji přátelům a
známým, kteří se s ní přišli naposledy rozloučit.
Jménem rodiny syn Petr
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SERVIS
Minibazar
Přenechám urnový hrob na katolickém hřbitově
i s leštěným kamenem, levně. Tel.: 723 808 839
Daruji do dobrých rukou krásné černé koťátko.
Odběr v září. Tel.: 566 616 225 Prodám Renault
Clio 1.4. Rok výroby 1994, převodovka manuální,
benzín, střešní okno, 3dveřový hatchback. Oříšková
barva, platná STK, centrální zamykání. Ač z venku
malý, uvnitř prostorný, 5 míst. Při rychlém jednání
sleva. Cena 19 900 Kč. Tel.: 604 486 488 Prodám
auto - Renault Scénic, r.v. 1997, 66 kW, 1,6 cm3, 150
tis. km, zachovalý stav, STK 19. 1. 2020. Pravidelný
servis, garážované. Tel.: 702 335 794 Doučím anglický jazyk žáky a studenty. Levně. Tel.: 720 243 863
Prodám česnek - modrý paličák. Cena: 150 Kč/ kg.

Tel.: 720 102 472 Prodám černý chlapecký oblek
do tanečních na vyšší štíhlou postavu. Cena 500 Kč.
Tel.: 606 613 306 Koupím garáž v NMNM na Holubce ul. Vančurova nebo na Starém sídlišti u kolejí.
Tel.: 731 765 625 Pronajmu garáž za nádražím u
Holubky. Možno i dlouhodobě. Není na podnikání.
Tel.: 737 558 281 Hledáme dlouhodobý pronájem
zahrady s chatkou v Novém Městě na Moravě a okolí. Případně koupím. Zn spěchá. Tel.: 733 151 401
Koupím pneumatiku s diskem 165 SR 13, vzorek
OR6, rozteč šroubů 130 mm ze Škody 120. Tel.:
732 938 904 Hledám ke koupi garáž lokalita Pod
nemocnicí, Betlém. Tel.: 721 569 599

Vzpomínka

Vzpomínka

Dny plynou jako voda a
život běží dál.
Dne 13. září uplyne
10 let od smrti našeho
táty, manžela a bratra
pana Jána Baťky. Odešel
od všeho, co měl rád, a
už se nevrátí. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte si na něj s námi. Syn Petr, manželka,
bratři a rodina.

Vzpomínka

Děkujeme za vzpomínku
pro Jirku Sýkoru, jedné z
motocyklových legend.
Letos už nám chybí šestý
rok. Holky Svobodovy

Dne 18.7.2018 v 17:03 hod. prováděli strážníci na
žádost PČR asistenci u agresivního a podnapilého pacienta na urgentním příjmu nemocnice.
Po nezbytném ošetření byl následně za doprovodu strážníků převezen na záchytnou stanici do
Jihlavy.
Dne 19.7.2018 v 16:29 hod. řešili strážníci na ul.
Karníkova přestupek proti občanskému soužití,
kde docházelo mezi bývalými partnery ke slovnímu napadání. Po zjištění všech nezbytných skutečností byla věc zadokumentována a předána
k projednání příslušnému správnímu orgánu.
Dne 26.7.2018 ve 23:29 hod. bylo strážníkům
oznámeno, že v Zahradníkově koutě dochází k
rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v jedné z
chatek probíhá oslava narozenin. Přítomné osoby na místě byly upozorněny, že jejich jednáním
dochází k rušení nočního klidu, na což hudbu
ihned ztišily a oslavu ukončily.
DDne 27.7.2018 ve 22:25 hod. bylo strážníkům
oznámeno, že na okraji vozovky pod Koupalištěm
leží podnapilá osoba. Na místě strážníci zjistili její
totožnost a vzhledem k tomu, že nebyla agresivní
a se strážníky komunikovala, byla předána příbuzným, kteří se již o ni postarali.

Vzpomínka
Blahopřání
Zlatá svatba - manželé Havlíkovi

Dne 29. září už to bude 13
let, co nás opustil (blbě)
můj milovanej bráška
Alexandr Brát.
S láskou vzpomínají
Štěpule, Jára, Nikolka a
Vendulka.

Městská policie zasahuje
aneb
Co přináší život

50 let spolu - to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco….
Ale na vaší lásce nic.
Přejeme vám ve zdraví těch let ještě víc.
Vaši synové Martin a Bohumil s vnoučaty

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a v našich srdcích žije dál. Dne 19 srpna
již uplynulo 20 roků co nás
opustila naše milá maminka
a babička paní Emilie Řádková ze Zubří. Stále vzpomínají její děti s rodinami.

Vzpomínka
Vzpomínka
Dobrý člověk nikdy nezemřel, v srdcích těch,
kteří ho měli rádi, žije dál.
Dne 10. září 2018 uplyne
15. výročí, co beze slova
rozloučení odešel pan
Bohumil Pařil z Petrovic.
Zároveň vzpomeneme
9. září jeho nedožitých 90
let. Za tichou vzpomínku děkuje rodina Pařilova.
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Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, kteří ho
milovali. Dne 21. září 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Zdeňka Jambora z
Pohledce.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Uzávěrka říjnového čísla
bude 15. září.
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KULTURA

Michal Hrůza zahraje pro novoměstskou nemocnici
Na 22. září Nemocnice Nové Město na Moravě
připravuje Den otevřených dveří s dechovkou a
večerním benefičním koncertem Michala Hrůzy
v novoměstském kulturním domě.
Areál nemocnice bude všem zájemcům zpřístupněn od 9 do 12 hodin. Od 10 hodin zahraje
přímo v areálu Jásalka Band. Na koncert téhle
novoměstské dechovkové kapely, kterou můžete
vídat i na TV Šlágr, bude dobrovolné vstupné.
Celý výtěžek z promenádního vystoupení
v nemocničním parku poputuje na sbírkový účet
na dětské oddělení nemocnice. „Rádi pro dětské
oddělení a pro nemocnici zahrajeme. Navíc moc
koncertů doma v Novém Městě nemíváme, tak
se moc těšíme,“ uvedl za kapelu Oldřich Henzel
mladší.
Kromě dechovky jsou pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky míst, kam se běžně
nepodívají. „Například nahlédnou na patologii,
výjimečně je pustíme do zbrusu nově zrekonstruované a také nově vybavené centrální sterilizace. Návštěvníky určitě překvapí, co vše se
s operačními sety děje, kolikrát je musí sestřičky
vzít do ruky, než jsou zase připraveny pro dalšího
pacienta,“ uvedla tisková mluvčí Tamara Pecková.
Zajímavou nabídku připravilo oční oddělení.
„Lékaři vyšetří zájemcům oči na zbrusu novém
přístroji OCT. Normálně bude toto vyšetření stát
500 korun. V Den otevřených dveří bude zdarma,“ upozorňuje mluvčí.
Vyprošťování osoby z havarovaného auta
v nemocnici předvedou novoměstští hasiči.
K vidění bude hned dvakrát retro módní přehlídka. „Sestřičky doma oprašují staré sesterské
uniformy. Jediné, co nám chybí, je ten klasický
sesterský naškrobený čepec na dva knoflíky. To je
opravdu nedostatkové zboží. Pokud by ho někdo
měl, rádi si ho na přehlídku vypůjčíme. Stačí se
ozvat na můj e-mail, budu moc ráda,“ prosí o
spolupráci s přípravou Dne otevřených dveří

Září v Horáckém muzeu
Do poloviny září probíhá v muzeu výstava
věnovaná novoměstskému umělci Karlu
Němcovi. V rámci akcí ke Dni památek v
sobotu 15. září můžete navštívit komentovanou prohlídku výstavy a nových expozic.
16. září ve 14:00 hodin pořádáme procházku po Zmizelém Novém Městě, průvodcem
bude Vít Křesadlo. 27. září zahájíme výstavu
fotografií a dokumentů k republikovému výročí nazvanou 100: Momenty z novoměstské
historie. 
-AH-
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mluvčí Pecková.
Dalším lákadlem sobotního dopoledne v areálu
nemocnice bude jistě program novoměstských
dobrovolných hasičů. Návštěvníci se mohou těšit
na simulaci vyprošťování osoby z havarovaného
automobilu. „Jestli má snad někdo na zahradě
autovrak bez provozních kapalin, bez značek,
hasiči za něj budou rádi. Taková auta jsou stejně
jako sesterské čepce nedostatkové zboží,“ usmívá
se Tamara Pecková. V bezprostřední blízkosti
hasičské prezentace se se svým programem představí nezisková organizace Popálky o.p.s., která
pomáhá popáleným dětem a jejich rodinným
příslušníkům.
Personál nemocniční kuchyně pro návštěvníky
připravuje něco malého k zakousnutí. Ke sladké

pozornosti nabídne kávu zdarma firma Delikomat, která v novoměstské nemocnici provozuje
nápojové automaty.
Celodenní oslavy 80. výročí založení nemocnice
vyvrcholí večer ve 20 hodin v Kulturním domě
v Novém Městě na Moravě koncertem Michala
Hrůzy. Výtěžek z koncertu poputuje na sbírkové
konto pro dětské oddělení. „Na koncertu chceme poděkovat všem dárcům, kteří na vybavení
dětského oddělení přispějí,“ uvedla ředitelka
nemocnice Věra Palečková.
Lístky na koncert stojí 350 Kč, zakoupit je můžete v Informačním centru v Novém Městě na
Moravě, v K Clubu v kulturním domě a také
v nemocničním bufetu.
-red-

Promítej i ty! opět v kulturním domě

Po roční odmlce se vrací kulturní dům k promítání v rámci platformy Promítej i ty! Ta zprostředkovává prověřené kvalitní dokumenty

festivalu Jeden svět, které zahrnují celou škálu témat - ekologii, vzdělávání, zodpovědnou
spotřebu, migraci, občanský aktivismus, porušování lidských práv, diktátorské režimy.
Prvním filmem obnoveného promítání bude v
pondělí 17. 9. od 19:00 dokument Za hranicemi možností. Nabízí intimní portrét odvrácené
stránky sportu. Na příběhu dvacetileté gymnastky
Rity Mamun, která se připravuje na olympiádu
v Riu de Janeiro, odhaluje ruský tréninkový systém, který v honbě za dokonalostí překračuje
všechny meze. Zachycuje nekončící fyzické úsilí
a psychický nátlak. Vstup volný. 
-redNOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2018

KULTURA

Učit mě baví

Výzva z muzea

Primáni novoměstského gymnázia
dostanou nového třídního učitele.
Jmenuje se Pavel Dostál a je mu
teprve 28 let. Do školství přišel
z velké IT firmy z jednoduchého
důvodu. Prostě rád učí děti.

ZAPOJTE SE DO VÝSTAVY! Pro připravovanou výstavu 100: Momenty z novoměstské historie shání Horácké muzeum zajímavé fotografie zachycující historii Nového
Města na Moravě a jeho okolí od roku 1918
do současnosti. Muzeum má zájem o fotografie z dějinných okamžiků (př. osudové
osmičky), návštěv významných osobností,
kulturních i sportovních událostí, živelných
pohrom, fotografie výstavby (popř. bourání)
i každodenní obrázky ze života obyvatel na
Novoměstsku. Pro bližší informace kontaktujte Horácké muzeum (Mgr. Kateřina
Skalníková), tel. 566 598 761, 601 329 219,
mail: katerina.skalnikova@nmnm.cz.

Letošní školní rok bude pro vás už druhým
v novoměstském gymnáziu. Přeci jen máte ale
před sebou velkou premiéru, budete třídním
učitelem. Těšíte se?
Těším se moc. Když jsem dostal nabídku od pana
ředitele dělat třídního, vůbec jsem neváhal. Už to
totiž nebude jen o tom, odučit si ty své hodiny,
ale budu v mnohem užším kontaktu se studenty,
budu jim pomáhat řešit jejich problémy, a to je
přesně to, co od učitelské práce očekávám.
Vy jste před nástupem do gymnázia pracoval ve
velké IT firmě. Co vás přimělo pověsit rozjetou
kariéru na hřebík a začít od píky ve školství?
Při představě, že budu dalších několik desítek
let sedět u počítače, mi bylo nevolno. Měl jsem
touhu dělat něco, co má nějaký vyšší smysl, a ten
jsem v IT neviděl. Vystudoval jsem pedagogiku
a vždy jsem měl pocit, že učitelování je pro mě,
a tak jsem to zkusil. Se ženou jsme se rozhodli
přestěhovat do Nového Města. Když jsem nastupoval do školy, nikdo nechápal, proč jdu učit.
Zejména proto, že si hodně pohorším finančně.
Bral jsem to jako novou zkušenost a po roce se
mi potvrdilo, že mě to opravdu baví a naplňuje.
Jakou máte specializaci?
Učím český jazyk a ruštinu. Snažím se, aby
studenti poznali, že mě učení baví. Snažím se

Ze života spolků
je motivovat a předat jim informace tak, aby je
byli schopni opravdu použít v dospělém životě.
Vím, že například u primánů to nebude snadné,
protože dospělost je pro ně něco vzdáleného, ale
budu se o to snažit.
Máte na to nějakou speciální metodu?
Dnes je mnoho různých teorií a přístupů. Snažím
se být aktuální. Například v ruštině děti seznamuji se současnou ruskou kulturou, hudbou,
filmy a tak podobně. Protože přicházím z IT
prostředí, tak do výuky často zapojuji i moderní
technologie. Ale opatrně. Nic se nemá přehánět.
Sám moc dobře vím, že moderní technologie jsou
dobrý sluha, ale špatný pán. 
-kb-

Výročí evangelického kostela
V neděli 9. září si novoměstští evangelíci připomenou sto dvacet let od otevření nového chrámu.
Novorenesanční kostel byl postaven podle
plánů rakouského architekta Hanse Glasera a
na jeho zbudování přispívali nejenom členové
sboru, ale do sbírkového fondu přispěly téměř
všechny evangelické sbory z Rakouska. Oslavy
zahájí v 9:00 bohoslužba, kterou povede synodní
senior Daniel Ženatý. Odpoledne od 14:00 se
uskuteční moderovaná beseda s bývalými novoměstskými faráři. 120. výročí evangelického
kostela připomene také výstava dobových dokumentů, slavnostní odhalení informační tabule a
představení almanachu o životě farního sboru
NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2018

ČCE Nové Město.
Program oslav 120. výročí posvěcení evangelického kostela v Novém Městě na Moravě
Neděle 9. září 2018
9:00 Slavnostní bohoslužba - synodní senior
Daniel Ženatý, hudební doprovod ženský pěvecký
sbor Naenia
10:30 Představení informační tabule o historii
kostela.
14:00 Moderovaná debata s bývalými novoměstskými faráři, hudební doprovod mužský pěvecký
sbor Novocantus, představení nového almanachu
o životě ve farním sboru.

Petr Hladík, kurátor sboru

Moštování:
Novoměstští zahrádkáři vám i letos rádi vyrobí
lahodný mošt. Moštovat se bude jako obvykle,
tedy za prodejnou potravin pod nemocnicí, a
to 8.9., 15.9., 22.9., 28.9., 29.9., 6.10., 13.10.,
20.10. a 27.10. vždy od 7:00 do 15:00. Cena
za litr moštu je 4 Kč a je třeba vždy přinést
vlastní nádobu. Více informací na telefonu
731 258 984.-red-

Ochotníci z Novoměstska
zahrají pro hospic
Již počtvrté zahrají Ochotníci z Novoměstska
pro Domácí hospic Vysočina. V sobotu 6. října
v 18 hodin v kulturním domě zahrají naposledy
komedii Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Kdo nestihl jejich jarní představení, má proto poslední
šanci tuto veselohru zhlédnout. Výtěžek představení podpoří hospicové služby. Vstupenky
bude možné zakoupit v kanceláři hospice na
Vratislavově náměstí 115 od 10. září.
-red-

Pro více informací sledujte web nkz.nmnm.cz.
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Zmizelé Nové Město
Co se slavilo a neslavilo před osmdesáti lety
Osmičkové roky jsou plné připomínek kulatých výročí. Rok 2018 není výjimkou. Budeme
se tedy ohlížet zpět, na naší dvoustraně se to
ostatně očekává. Před osmdesáti lety se mělo
slavit dvacáté výročí československé republiky,
ale neslavilo. Novoměstská nemocnice měla mít
ve svém názvu slovo jubilejní, ale neměla. Ještě
než rok 1938 dospěl k osmadvacátému říjnu, byla
v Mnichově podepsána dohoda mezi fašistickým
Německem a Itálií na jedné a našimi tehdejšími spojenci Velkou Británií a Francií na druhé
straně. Mnichovský diktát dojednaný a podepsaný na sklonku září připravil Československo
o pohraniční území Sudet. To byl konec takzvané
první republiky a předzvěst brzkého konce samostatného státu vůbec. Osmadvacátého října 1938

nebyl důvod k slavení, stát vzniklý před dvaceti
lety již de facto neexistoval.
O pár týdnů dříve se však v Novém Městě slavilo. V neděli 21. srpna dopoledne proběhla na
staveništi nemocnice slavnost kladení základního
kamene. Podobné slavnosti se nesly ve stejném
duchu jako dnes. Hlavní část byla věnována
projevům a slavnostním poklepům představitelů místních spolků a korporací a především
zástupců politické reprezentace od úrovně místní
přes okresní až po tu zemskou. Kulturní rámec
celé akce učinilo úvodní a závěrečné vystoupení
místního pěveckého spolku Smetana, pro tuto
příležitost posíleného pěveckým sborem bystřického Sokola.
Nemocnice byla veřejnosti bez veškeré okáza-

losti otevřena v roce 1940, 15. listopadu byl zahájen ambulantní provoz a 1. prosince příjem
pacientů. Nové Město na Moravě bylo v roce
1940 stále střediskem politického okresu, a tak
nic nebránilo tomu přidat do názvu nemocnice
přívlastek okresní. Připomínat, že vlastní stavba nemocnice byla zahájena v roce dvacátého
výročí československé republiky, již nebylo za
protektorátu možné, a tak celý název zněl Veřejná
okresní nemocnice. Novoměstský okres přestal
v roce 1949 existovat, novoměstská nemocnice
přetrvala, a tak může v letošním roce opět slavit.
Články v tomto dílu našeho uličnického vzpomínání věnujeme letošnímu oslavenci - nemocnici.

Vít Křesadlo

Ochotnické divadlo při Okresním ústavu
národního zdraví (OÚNZ)

Ze hry Čtyři dukáty za Juana
Při vzniku OÚNZ v roce 1951 se vytvořil také
dramatický odbor, jehož základ tvořili divadelní
ochotníci ze Sokola Nové Město, který byl tehdy
zrušen. Soubor měl svoji domovskou scénu v
sokolovně. Jeho činnost se zdárně rozvíjela, a
to zejména zásluhou režijního vedení Vladimíra Hošpese, dřívějšího režiséra dramatického
odboru Sokola a výborného herce a režiséra Miroslava Sommera. Soubor uvedl v padesátých
letech veselohru Uzel a následně hru se zpěvy
Sto dukátů za Juana. Obě hry plné životního
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optimismu se setkaly u obecenstva s velkým
nikdy nedosáhli, jelikož nám těžce konkuroval
ohlasem. Po hře Cesta nesmrtelnosti o Juliu Fusoubor z Třebíče a zůstávali jsme za ním jako
číkovi následovala Mahenova Ulička odvahy. Ve
druzí. To ale nevadí. Nám a našemu obecenstvu
spolupráci se Závodním klubem Chirana nastudaly všechny tyto hry mnoho i bez vyhodnocení
doval soubor v režii a výpravě Vladimíra Hošpese
poroty a nacvičené divadlo přineslo hodně přákouzelnou Hikmetovu pohádku Legenda o lásce,
telských vztahů mezi spoluherci.“
kde v hlavních rolích vynikli Hana s Miroslav
Pozoruhodným dílem, uvedeným jako jedno z
Sommerovi.
nejlepších v kraji, byl Deník Anny Frankové FranO nacvičených divadlech vyprávěla při setkání
ces Godrichové a Alberta Hacketta. Režíroval Midivadelních ochotníků výborná herečka Jarmila
roslav Sommer, scénu vytvořil Vladimír Hošpes
Heřmanská: „Zajížděli jsme s nimi do širokéa světla a masky, tak jako vždy, Gustav Sommer
ho okolí. Nejoblíbenější štace byl Jimramov a
a Emil Srnský. V souboru bylo 47 členů, v letech
Sněžné. V Jimramově se nocovalo a druhý den
1950–1958 nastudoval celkem sedm divadelních
se celý náklad kulis, rekvizit a lidí převážel náher. Velmi úspěšně plnil v této době svoji roli v
kladními auty do Sněžného, kde nás mile uvítal
kultuře Nového Města.
Jiří Janíček
šarmantní hoteliér Jožka Rýdl. Ještě dnes v duchu
vidím jednoho z nejvýraznějších herců, režiséra Jindřicha Zoubka
s jeho předscénní písní
Znám všechny krčmy v Madridě ze hry
Sto dukátů za Juana.
Účastnili jsme se také
oblastních soutěží a
přehlídek, porotou
jsme byli vždycky výborně hodnoceni mezi
nejlepšími v kraji. Na
Zájezd do Havlíčkova Brodu
Jiráskův Hronov jsme
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Nemocniční kaple sv. Kříže – budování a zánik
Na zasedání Okresního výboru v Novém Městě
na Moravě dne 28. září 1939 byl mj. posuzován
návrh na zřízení kaple v nově budované nemocnici. Kaple byla zamýšlena jako součást ubytovny
římskokatolických řádových sester, se kterými
se počítalo jako s ošetřovatelkami nemocných.
Bylo konstatováno, že věc bude vyřízena kladně.
Jednání se tehdy účastnili také Alois Pohanka,
člen okresního výboru, a Josef Petr. S jejich návrhy
řešení byl vysloven jednomyslný souhlas.
Na základě tohoto usnesení byly zahájeny
konkrétní kroky k realizaci záměru. Již v roce 1940
probíhala čilá korespondence mezi zúčastněnými
dodavateli a investorem. Např. 11. ledna upřesnila
provinční představená milosrdných sester sv. Kříže
v Kroměříži, sestra Kamila Gelingová, smlouvu na
zřízení ubytovny pro 12–13 sester a také na vybavení kaple, která měla být podle smlouvy umístěna v klauzuře. Vybavení měla na starosti firma
Werner z Brna. Emil Werner zaslal okresnímu
hejtmanovi Lacinovi 23. ledna dopis, ve kterém
naléhal na urychlené upřesnění objednávky na vybavení kaple. Werner ještě 31. ledna konkretizoval
předešlý dopis s tím, že v dodávce pro nemocniční
kapli se počítá s dodávkou oltářního antipendia,
jedné garnitury oltářního plátna a svícnů. Dále
ciboria v ceně kolem 900 korun, samotné ciborium
že by stálo 1 200 – 2 400 korun. Krátce na to bylo
usnesením okresního výboru z 20. února 1940
navrženo zadání i dalšího mobiliáře kaple firmě
Werner, zvláště pak oltáře v ceně 6 000 korun.
Konkrétní objednávka byla odeslána téhož dne
v pokračovací částce 5 528 korun.
Následně byla mezi okresem novoměstským a
Kongregací Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži sepsána „Smlouva o obstarávání služby ošetřovatelské“. Smlouva měla 11 článků, v nichž
byl popsán způsob sesterských služeb a obecných
nároků sester. Smlouvu za novoměstský okres
podepsal 24. října 1940 okresní hejtman Jan Lacina. Za Kongregaci Milosrdných sester Kamila
Gelingová, provinční přestavená.
Poté následovalo rozpočtové upřesňování mezi
okresním úřadem a dodavatelem inventáře – Chrámovým družstvem v Pelhřimově, s. r. o. Okresní
úřad v Novém Městě na Moravě 21. listopadu 1941
zaslal na adresu prezidia Zemského úřadu v Brně
k rukám dr. Schwabeho dopis, ve kterém popsal
okolnosti výstavby a zařízení kaple ve veřejné
okresní nemocnici a žádal o povolení k zadání
prací pelhřimovskému chrámovému družstvu.
Současně uvedl, že se jedná o částku okolo 34
000 korun, a žádal, aby byla žádost vyslyšena.
Dokument v německém jazyce podepsal hejtman
Lacina.
Malíř Eduard Milén 4. prosince 1941 informoval okresní úřad, že 25. listopadu předal příslušným institucím návrh na barevná okna pro
kapli sester sv. Kříže pro nemocnici v Novém Městě
NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2018

a žádal proplacení zálohy za návrhy ve výši 4 500 korun. Dne
18. prosince hejtman Lacina
požadovanou částku poukázal
na Milénovu adresu. Provinční
přestavená K. Gelingová 22.
prosince 1941 sdělila dopisem
okresnímu hejtmanovi, že je
personálně v tíživé situaci a činí
jí velké potíže do března 1942
(plánovaného zahájení provozu
nemocnice) obstarat potřebný
počet sester, ale zároveň slíbila,
že učiní, co bude možné. Chrámové družstvo v Pelhřimově potvrdilo 29. prosince 1941 příjem
objednávky vnitřního zařízení
kaple v částce 39 446 korun.
V roce 1942 byly realizovány téměř všechny objednané
záležitosti bez větších potíží
a zajímavější korespondence. Přesto 10. ledna
1943 hejtman Lacina upřesnil jakýmsi dodatkem
na adresu Chrámového družstva v Pelhřimově
dokončovací objednávku. Jejím prostřednictvím
doobjednal dvě plastické sochy podle návrhu akademického sochaře Františka Rady. Sochy měly
být z přírodního dubu 75–80 cm vysoké, včetně
konzolek. Dále objednal mramorovou kropenku
podle návrhu Ing. arch. Boušky. K tomu uvedl, že
nápis na kropenku sdělí později. Konečně nárokoval další dubové konzolky za 150 korun.
V posledních letech války a čase následujícím
byla kaple využívána hlavně pro potřeby řádových
sester, ale byly zde celkem pravidelně slouženy
bohoslužby a konány křty novorozenců místních
i z blízkého okolí. Bohoslužby zde sloužili místní
duchovní, např. P. Kříž, prof. Tomandl a kaplan
Šilhan. V ministrantském rouchu se zde vyskytoval
i pan Josef Cícha, pozdější vedoucí nemocniční
prádelny. Jenže Pepa na tomto postu občas zlobil
a tak P. Kříž musel někdy použít i ostřejší přesvědčovací metody. Nemocniční kaple sloužila svému
účelu až do konce padesátých let minulého století.
V této době byla v novoměstské nemocnici ukončena mise řádových sester a následně byla zrušena
i kaple. Prostor kaple byl postupně upraven pro
potřeby očního oddělení, mobiliář vystěhován a po
částech uskladněn na různých, spíše nevhodných
místech.
Samostatnou kapitolou jsou tři Milénova barevná vitrážová okna. Ta byla z kaple demontována
kolem let 1962–63 a pro svou rozměrnost (115 ×
163 cm) nastal problém, co s nimi a kam s nimi.
Nejprve byla uložena ve skladu civilní obrany (CO)
na infekčním oddělení. Poté, při stěhování skladu,
byla přemístěna do dalšího skladu CO, tentokrát
v suterénu interního pavilonu do péče paní Emilie
Špinarové. V čase následujícím byla stěhována

znovu, tentokrát do garáže pod bývalou lékárnou.
Tuto místnost sdílela spolu s najatými malíři Jiřím
Pelikánem a jeho kolegou. Takovéto nešetrné přemísťování muselo nutně způsobit určité poškození
celistvosti rámů i samotné vitráže. Touto dobou,
tedy kolem roku 1997, projevil o vitráže zájem
také tehdejší duchovní, sněženský farář P. Eduard
Sedlický, bývalý zaměstnanec nemocnice. Ten by
je rád osadil do rekonstruované kaple na Krátké.
Nebylo mu však vyhověno. V čase následujícím,
zřejmě kolem roku 2000, byla okna, snad v rámci
jakési záchranné akce, přemístěna do půdních
prostor domu jednoho novoměstského občana.
To už rámy oken musely být zpevněny příčnými
latěmi.
V příštích letech jakákoliv povědomost o vitrážích časem vymizela. Až v roce 2011, v souvislosti
s přestavbou budovy neurologie, bylo po barevných
obrazech zahájeno rozsáhlé pátrání, do kterého
se velkou měrou zapojil tehdejší tiskový mluvčí
nemocnice Mgr. Roman Kratochvíl, který je také
nakonec objevil a zařídil jejich opravu. Konečnou
úpravu, včetně nového zarámování, provedla firma pana Ladislava Mrázka, která se rovněž podílela na úpravách neurologického pavilonu. Rekonstruované vitráže byly instalovány v přízemí nově
vybudovaného oddělení dlouhodobě nemocných.
Tak prozatím skončila podivuhodná anabáze tří
barevných oken bývalé nemocniční kaple sv. Kříže.
Z ostatního vnitřního zařízení kaple se další
předměty (zatím) najít nepodařilo. Až na mramorovou kropenku, která byla přemístěna do katolického kostela. Instalována je v prostoru „pod
věží“. Kropenku zdobí nápis: „ASPERGES + ME+
HYSSOPO“. Jedná se o latinskou antifonu: „Zbav
mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý“. Jestli latinský text zadával sám hejtman Lacina? Kdo ví?

Bohumil Lukeš
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Placená inzerce

16

NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2018

K
E
ĚL

D
Ý
V
I
Ř

AŽ

0
0
2

d
o
h
Kč/

P

k

c

na.
k
o
s
k

.p
www

le
e
d
y
v
z/pri

Prodejna pletiva, plotových panelù,
branek a bran na Jamské ve Žïáru

SPORTIS,

příspěvková organizace
města Žďáru nad Sázavou

Slavím

PRONAJME

e 25 le

t

Nejvtší výbr na Vysoin

Denn no

vé zboží

Nové Msto na Morav

Dárky
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Zájemci volejte
603 228 148
nebo pište na
kovarik@sportispo.cz

od 1. 10. 2018

RESTAURACI
v hotelu
Tálský mlýn
za velmi výhodných
podmínek
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ŠKODA OCTAVIA TRUMF

439 000 Kč
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ÝǡȮǠɐËäûºËôüÃ«ÝÖ½·Ãôȳ½éäËËä¨Ȯ¨ÄÝ¢Ùä¨ÄË½Ë£«½ßôüôËéȳ
TÛ«ÖÙô«½«·ÝÃÖÙËrÝôÙ«ÄäûêôÙËôÄÄËô¨ËôËĀéÄËéËǜǝËǢǝÃÝòȮ
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Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA FABIA, RAPID a CITIGO.
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KALENDÁŘ AKCÍ
září

výstava

Jan Štursa - Akty

Horácká galerie

září

výstava

Za svobodu! - výstava ke 100. výročí vzniku ČSR

Horácká galerie

září

výstava

Václav Kyselka - Odpoutání

Horácká galerie

září

výstava

Vladimír Houdek - malby

Horácká galerie

září

výstava

Design září

městská knihovna

Do 2. 9.

výstava

Jaroslav Šerých

Horácká galerie

září

výstava

Jan Dočekal - Librorum aeternum/Knihy navždy

Horácká galerie

Do 23. 9.

výstava

Strašidla a svatí Karla Němce

Horácké muzeum

1. 9. 14:00

děti

Loučení s prázdninami

Pohledec

4. 9. 19:00

kino

Švéd v žigulíku - dokument ČT

kulturní dům

7. 9. 15:00

umění

Slavnostní uvedení nových básní v poesiomatu

Komenského nám.

8. 9. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo nám.

8. 9. 9:00

sport

Charitativní běh pro dětské oddělení nemocnice

Koupaliště

8. 9. 9:00

sport

Dětské rybářské závody

Hlinné

9. 9. 9:00

historie

Oslavy 120. výročí založení evangelického kostela

evangelický kostel

9. 9. 16:00

sport

SFK Vrchovina vs SK Spartak Hulín

NMNM

15. 9. 9:00

umění

Den otevřených dveří památek

NMNM

15. 9. 13:30

historie

Slavnostní odhalení památníku obětem I. svět. války

Masarykova ul.

15. 9. 11:00

umění

Komentovaná prohlídka muzea

Horácké muzeum

15. 9. 16:00

historie

Komentovaná prohlídka města

Informační centrum

16. 9. 14:00

historie

Procházka po zmizelém Novém Městě

Vratislavovo nám.

16. 9. 16:00

kino

Králíček Petr - dětský animovaný film

kulturní dům

17. 9. 19:00

kino

Za hranicemi možností - dokument

kulturní dům

18. 9. 17:00

vzdělání

Výchova a vzdělávání jinak - přednáška DDM

Olešná

18. 9. 19:00

kino

Prezident Blaník - komedie ČR

kulturní dům

22. 9. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo nám.

22. 9. 9:00

zábava

Den otevřených dveří novoměstské nemocnice

nemocnice

22. 9. 9:45

slavnosti

Svatováclavské slavnosti - tradiční oslavy svatého Václava

Vratislavovo nám.

22. 9. 20:00

koncert

Michal Hrůza - koncert pro dětské oddělení nemocnice

kulturní dům

23. 9. 15:30

sport

SFK Vrchovina vs FK Hodonín

NMNM

27. 9. 17:00

vernisáž

Vernisáž výstavy 100: Momenty z novoměstské historie

Horácké muzeum

29. 9. 14:00

zábava

Setkání padesátníků - společenská sešlost rodáků

NMNM

Změna programu vyhrazena.Termíny a časy se mohou měnit. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
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