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Do Nového Města přijela v srpnu pouť

Jak zlepšit život v Novém Městě?
Konkrétní návrhy Novoměšťáků 
budou prezentovány na veřejném 
projednání 7. září od 18:00 v Pod-
palubí ZUŠ.

Celé léto mohli lidé posílat své návrhy na to, jak 
zlepšit život v Novém Městě na Moravě. V rámci 
takzvaného participativního rozpočtu vyčlenilo 
město 250 tisíc korun, o jejichž využití mohou 
rozhodnout sami občané. Jednotlivé projekty jsou 
k vidění na webu zapojse.nmnm.cz. 

Je zde například návrh pro odpočinkovou zónu 
pro mladé lidi, koupací molo na břehu Černého 
rybníka nebo zbudování relaxační zóny mezi 
Billou a Městskými lázněmi. Po registraci je 
možné na portálu zapojse.nmnm.cz zhlédnout 
všechny projekty podrobně. Přiložena je i mapka 
Nového Města s vyznačením umístění jednot-
livých návrhů. Hlasovat o tom, který projekt je 
nejvhodnější, mohou lidé od 1. září tamtéž. V 
Podpalubí se uskuteční 7. září veřejné setkání, 
na kterém budou navržené projekty veřejně pre-
zentovány. Samotné hlasování skončí 29. října. 
O zařazení vítězného projektu do rozpočtu města 
se pak postarají zastupitelé. „Jsem moc rád, že se 
sešlo tolik podnětů, samotného mě to překvapilo. 

Zatím nevím, pro který projekt budu hlasovat. 
Líbí se mi opravdu všechny,“ říká starosta Nové-
ho Města Michal Šmarda. 

Některé projekty nebyly do konečného sezna-
mu zařazeny. Podle Šmardy to ale není tím, že by 
byly špatné, ale prostě nevyhovují zadání. Jsou 
buď příliš nákladné a jejich realizace by převýši-
la určenou částku 250 tisíc, nebo se s nimi už 
počítá v rámci standardního rozpočtu. V rámci 
projednání 7. září se lidé budou moci seznámit i 
stěmito projekty a jejich budoucím osudem.  -kb-

Koupací molo u Černého rybníka

Mobilní stolky na Vratislavově náměstí
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Anketa zastupitelů: Turismus v našem městě

Josef Košík (SNK pro obce)
Nové Město, ale zejména jeho okolí a turisticky atraktivní Žďárské vrchy vyhledávají lidé k rekreaci, sportu i aktivnímu odpočinku 
v přírodě a na čistém vzduchu. Za to bychom zde měli děkovat a toto prostředí si chránit. Je zde možnost koupání v přírodních 
nádržích, kempování, pohybu v lese, sběru hub a podobně. Cykloturistika je všeobecně v kurzu a zejména letos je na vzestupu. 
Za sebe podporuji vznik dalších cyklotras také kvůli tomu, že si cyklisté s dalšími účastníky silničního provozu dovedou být 
vzájemně dost nebezpeční. Hezkým doplňkem v blízkém okolí je například i balonové létání. Nejen v případě špatného počasí 
lidé jistě ocení služby v městských lázních, nebo i bohatý program novoměstských kulturních zařízení, také služby infocentra, 
Horáckého muzea a mnoha dalších. Je zde hezké místo pro život i dovolenou.

Soňa Macháčková (Lepší Nové Město)
Když bude naše město krásné a bude v něm příjemná atmosféra, tak se v něm bude líbit místním i turistům. Je dobře, že se staví 
nové cyklostezky. Doufám, že do budoucna propojíme město na Petrovice, Radňovice i Vlachovice. Na silnici mezi Vysočina 
Arenou a Vlachovicemi je dnes už dost nebezpečno. Moc se mi líbí, jaká máme ve městě dětská hřiště. I když letos jejich opravy 
proběhly dost pozdě. Příště to chce zabrat hned zjara.

Pavel Štorek (TOP 09)
Pro rozvoj cestovního ruchu se toho v posledních letech udělalo docela dost. Velké investice u Ski hotelu, singltreky, bazén. 
Teď půjde o to, abychom zachránili naše lesy a krajinu. Lidé k nám jezdí kvůli klidu a krásné přírodě. Příroda dostává zabrat a 
klidu také ubývá. Město by mohlo také přidat v údržbě majetku, který slouží našim lidem. Hodně se toho vybudovalo, ale každý 
majetek vyžaduje také dobrou péči. A na to se často zapomíná.

Cestovní ruch v Novém Městě na Moravě
Počet turistů, kteří zavítají na Novoměstsko, rok 
od roku roste. Přináší příležitosti pro podnikatele, 
ale i komplikace. 

Vysočina Arena je pro turisty magnet. A to 
se netýká pouze období, kdy jsou zde k vidění 
světové závody. Turisté si tu mohou vyzkoušet 
profesionální tratě, zajezdit si na in-line brus-
lích či kolečkových lyžích. Hojně navštěvované 
je i zdejší cyklistické centrum s občerstvením. 
Areál také působí jako parkoviště a výchozí bod 
pro cyklistické tratě v lese Ochoza. A to všechno 
zdarma.  Jak potvrzuje ředitel Sportovního klubu 
Jan Skřička, zájem lidí proto roste. Mnozí si ale 
prý neuvědomují, že Vysočina Arena je soukromý 
areál určený primárně pro sportovce. Veřejnost 
tam má proto přístup pouze v určených hodi-
nách. „Snažíme se lidem vyjít vstříc a do areálu 
je pouštět, ale primární funkce Areny je jiná. Je 
to sportovní provoz. Dochází tak často ke ko-
lizím, kdy nám lidé vjíždějí na tratě a pletou se 
do cesty trénujícím sportovcům mimo určené 

časy,“ říká Skřička. Situace je prý tak vážná, že 
uvažuje do budoucna areál oplotit a vybudovat 
vstupní bránu. 

Recept na to, jak ideálně zvládnout rostoucí 
počty návštěvníků, má Olga Königová z turistické 
organizace Koruna Vysočiny, jejíž je Novoměst-
sko součástí. „Musíme umět lidem vysvětlit, že 
zde  jsou i jiná zajímavá místa. Nejen Vysočina 
Arena, ale také například Tři Studně a Blatiny,“ 
vysvětluje Königová. „Pokud se podaří turis-
ty více rozptýlit, vyhneme se tomu, že z těch 
nejkrásnějších zákoutí bude Václavák plný lidí. 
Snahou Koruny Vysočiny je také propojit místní 
podnikatele a přimět je ke spolupráci. Tím, že 
budou například poskytovatelé ubytování sdílet 
informace a třeba i hosty, prospějí sobě i turistům 
samotným. Podobné projekty dobře fungují v 
zahraničí, například v Rakousku, kde se ukazuje, 
že pokud se s turistickým ruchem pracuje syste-
maticky a plošně, dá se zvládnout.“  -kb-
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Slavnostní otevření Sportovní haly
Po dlouhých letech příprav se Nové 
Město dočkalo. Sportovní hala 
otevírá v pátek 11. září.

Organizátoři pro návštěvníky připravili kromě 
prohlídky haly i bohatý doprovodný program.  
Rozhodli se totiž prezentovat všechny možnosti, 
které hala sportovcům nabízí, a samotná pro-
hlídka bude vlastně řadou sportovních ukázek.  
Své umění předvedou volejbalisté, házenkáři z 
Nového Veselí, malí fotbalisté z SFK Vrchovina, 
atleti i horolezci z Trip Teamu. Těšit se ale také 

můžeme na kickbox nebo judo.
Venku před budovou se mezitím bude slavit. 

Návštěvníci si budou moci koupit občerstvení a 
zahrají jim kapely The Perfect five, Letrourou 
a hvězdou večera bude skupina O5 a Radeček. 

Sportovní hala, na kterou čekali Novoměšťáci 
desítky let, bude sloužit jak sportovním oddí-
lům, tak veřejnosti i školám. Provozovat ji bude 
společnost Novoměstské služby, která má už na 
starosti Městské lázně. Kromě velké variability a 
dostatečných rozměrů (halu je možné rozdělit na 
tři hřiště) láká hala i na lezeckou stěnu. 

 -kb-

Den české státnosti
Svatováclavské slavnosti se letos 
budou konat v sobotu 26. září. Při-
pomenou konec války a osvobození 
naší země od nacismu. Na náměstí 
vystoupí Anna K.

Letošní rok si připomínáme 75. výročí od 
konce druhé světové války. Tradiční květnové 
oslavy překazil koronavirus, a tak se přesunuly 
na letošní podzim, na tradiční oslavy spojené se 
svatým Václavem. Málokteré datum je  vhodnější, 
když si uvědomíme, že sv. Václav je odpradávna 
patronem české země, a jako takový měl tedy jistě 
v událostech roku 1945 své prsty. 

Letos neuvidíme ani knížecí průvod, ani šer-
mířskou skupinu Flamberk, ale milovníky his-
torie převlečené za ruské a rumunské vojáky, 
kteří se podíleli na osvobození Novoměstska. 
Solidárně je podpoří i jejich kolegové v britských 
uniformách, kteří sice na Novoměstsku nebyli, 
ale o poražení nacistů se zasloužili stejnou měrou, 
byť jinde. 

Program oslav začne tradičně proslovem sta-
rosty Michala Šmardy a kněze Miroslava Kulifaje.  
Součástí programu budou i oblíbené farmářské 
trhy a ukázky vojenské techniky a výstroje, kterou 

tehdy vojáci používali. Velkou zajímavostí bude 
ukázka vojáků Rumunské královské armády, kte-
ří se na Novoměstsku na konci války pohybova-
li. Stánek budou mít připraveny i české aktivní 
zálohy. Na programu je také přenáška Ondřeje 
Červeného, autora knihy Osvobození Žďárska. 
Na náměstí zahraje Žďárský swingový orchestr 
a vrcholem večera bude koncert Anny K. Pódi-
um bude umístěno na spodní části Vratislavova 
náměstí. -kb-

Osobnosti získaly 
své stromy
U Milovského rybníka vyrůstá javorová alej, ve 
které je každý strom věnován nějaké významné 
osobnosti z Novoměstska. 

Ke stromům Radka Jaroše a kapelníka Jana 
Sedlaříka tam v srpnu přibyly další. Stromy  ne-
sou jméno Ladislava Slonka, vysokoškolského 
profesora a sportovního funkcionáře, a olympij-
ské vítězky Martiny Sáblíkové. Pátý strom byl 
věnován jejímu trenérovi Petru Novákovi, který 
vyrůstal ve Svratouchu. 

  -kb-

Město chce zavést silniční radary
Po častých stížnostech občanů na bezohlednou 
jízdu nezodpovědných řidičů město přistoupilo k 
poměrně radikálnímu kroku. 
Rada města totiž na základě analýzy možných 
omezujících opatření rozhodla, že na třech místech 
instaluje takzvané úsekové měření rychlosti s au-
tomatickým záznamem. Na Brněnské ulici, na 
Rokytně a v Pohledci tak bude od příštího roku 
provoz hlídán a každé překročení povolené rych-

losti bude automaticky potrestáno pokutou. K 
tomuto poměrně zásadnímu kroku radní vedla 
i série dopravních nehod na Brněnské ulici a na 
Rokytně. V obou případech byla vždy na vině ne-
přiměřená rychlost. V Pohledci je zase už dlouho 
právem připomínána velmi nebezpečná situace 
před školou.  Na několika dalších místech budou 
umístěny i stacionární varovné radary.

 -kb-
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Stolpersteine, kameny mrtvých
Připomínka na spoluobčany zavražděné nacisty 
se uskuteční ve čtvrtek 10. září v 17:00 před Ho-
ráckou galerií.

Stolperstein neboli „kámen, o který se za-
kopává“, je dílem německého umělce Guntera 
Demninga. Jejich princip je jednoduchý a velmi 
účinný. Umístit na chodník před dům malou 
kovovou dlažební kostku s iniciálami lidí, kteří 
odtud byli odvlečeni do koncentračních táborů, 

kde zahynuli. Projekt tak názorně připomíná, 
že tito lidé žili mezi námi a byli nespravedlivě 
odvlečeni ze svých domovů vstříc násilí a smrti. 

V Novém Městě proto budou umístěny Stolper-
steiny před rodnými domy rodiny Skuteckých a 
Bradyových. Ještě předtím ale před Horáckou 
galerií zazpívají novoměstské sbory Naenia a 
Novocantus a pak se vydá slavnostní průvod po 
náměstí k odhalení Stolpersteinů. 

  -kb- 

Rodina Skuteckých – součást historie Nového Města na Moravě
Rodina Skuteckých se přestěhovala do Nového 
Města na Moravě v roce 1893, kdy Filip Skutecký, 
bývalý nájemce dvorů v okolí Nedvědice, koupil 
dům č.p. 4 na dnešním Vratislavově náměstí. 
V koupeném domě býval pivovar a také výroba 
lihových nápojů. Ve výrobě piva již rodina ne-
pokračovala, ale zavedla rozšíření výroby lihovin 
a výrobu sodovek a limonád.

O inovace v podnikání se v rodině zasloužil 
hlavně syn Filipa Skuteckého Mořic se svou ro-
dinou, manželkou Bedřiškou a syny Karlem, Ru-
dolfem a Filipem. Po studiu na Gymnáziu v Brně 
vedl rozvážný a vzdělaný Mořic Skutecký svůj 
obchod a výrobu velmi dobře. Byl i úspěšným 
novoměstským funkcionářem nejen na radnici, 
ale i v místním Sokolu. Byl členem zakládajícího 
družstva pro stavbu novoměstské sokolovny. Do 
základního jmění družstva vložil nemalý obnos, 
který při pozdější insolvenci družstva Sokolu 
věnoval. Měl rád umění a kupoval hodnotné ob-
razy. Pro svoji klidnou a optimistickou povahu 
byl oblíbeným novoměstským spoluobčanem. 
V Novém Městě ještě zakoupil dům na náměstí 
č.p. 123.  MUDr. Rudof Skutecký, bratr Mořice 
Skuteckého, byl osobním lékařem srbského krále 
a pozdějším lékařem v nedaleké Bystřici.

Rodina Skuteckých byla s  rodinou Brady 
v  Novém Městě malá komunita židovských 
spoluobčanů, která se hlásila k českému občan-
ství. Rodiny  byly součástí novoměstského života 
a až do doby nacismu žily poklidným životem 
v malém okresním městě.

Obě rodiny musely po německé okupaci ode-
vzdat majetek, který začal spravovat nacistický 
správce. Musely se podřídit protižidovským záko-
nům, které byly pod lidskou důstojnost. Čekal je 
nástup do koncentračních táborů. U rodiny Brady 
byla určitá naděje na zachránění dětí, u rodiny 
Skuteckých nebyla naděje žádná.

Po skončení války se Novoměstští dozvěděli 
smutnou zprávu: celá rodina Skuteckých zahynu-
la v koncentračních táborech. 

Tragédie rodiny Skuteckých začala 23. lis-
topadu 1941, kdy nastoupili do transportu do 
Mauthausenu Mořic Skutecký se synem Karlem.  

Po pozdější zprávě spoluvězňů Mořic Skutecký 
ukončil svůj život skokem do oplocení s vysokým 
elektrickým napětím. O synu Karlovi a jeho úmrtí 
se nedochovala žádná zpráva. Manželka Bedřiška 
se syny Rudolfem a Filipem byli deportováni 

18. května 1942 do Terezína, odkud byli trans-
portováni. Paní Bedřiška se synem Filipem do 
Lublinu, kde 25. května 1942 zahynuli, syn Ru-
dolf zahynul 31. července 1942 v Majdanku. 

Z rodiny Brady se zachránil pouze syn Jiří. 
Díky kufříku jeho sestry Haničky zná celý svět 
osudy rodiny Brady. Osudy rodiny Skuteckých 
jsou jako tisíce jiných židovských rodin většinou 
neznámé a zapomenuty.

Po více než 75 letech se těžce získávají jakéko-
liv vzpomínky a materiály, zvláště když doba po 
roce 1948 židovské otázce viditelně nepřála.

Po válce zaměstnanci čekali na svého šéfa, ale 
marně. Z velké rodiny Skuteckých se vrátili pouze 
bratranec a sestřenice paní Bedřišky.

O zbylý  pozůstalý majetek se pečlivě starala 
teta, která novým majitelkám – Mileně Neu-
mannové, roz. Gottliebové  (1920 – 1982),  a 
Martě Roubíčkové, roz. Gottliebové  (1921 – 
1993), nahradila původní majitele.

Já jsem znal obě, ale Marta se stala mou starší 

sestrou. Koncentrační tábor přežila v Terezíně, 
kde ji osvoboditelé nalezli v zuboženém stavu. 
Byla převezena do Švédska na léčení a teprve po 
roce se vrátila domů.

Po návratu do vlasti bydlela v Praze, ale často 
zajížděla do Nového Města. Nikdy nebydlela 
v domě u Skuteckých, vzpomínky pro ni byly 
velmi smutné. Vždy bydlela u mého dědečka a 
tety na Luční ulici. V podkroví. Já jsem bydlel ve 
vedlejším pokojíku. Chodili jsme se koupat k jezu 
na Bezděčku nebo na Křivku. V zimě se Marta 
stěhovala do mého pokojíku, protože tam byla 
pokojová kamna. Marta vždy zatápěla a topila. 

V  neděli jsme chodili na rodinné výlety do 
Rokytna nebo Studnic. V padesátých letech se 
Marta rozhodla odejít do Izraele. Loučili jsme se 
na zahradě na malém pikniku, kde Marta slíbila, 
že za námi přijede. To také plnila.

A máme barevnou fotku, tak z poloviny 60. let, 
jak Marta drží naši ochočenou srnku na klíně.  
Pravidelně nám zasílala fotky ze života v Izraeli a 
pokaždé přiložila dolary pro mne na nové texasky 
do Tuzexu. Nikdy si nestěžovala, kam přišla, tam 
rozdávala pozitivní náladu.

Výroba likérů a limonád se u Skuteckých po 
roce 1945 výborně rozběhla. Podařilo se zakoupit 
nové nákladní auto Praga A 150, zakázky byly 
dlouhodobě zajištěny. Bohužel po roce 1948 při-
šlo s novým režimem další znárodnění a zrušení 
výroby. V domě pak byly kanceláře JZD, ubytovna 
lesnického učiliště, dům chátral. Po revoluci byl 
vrácen rodině zpět, nyní je prodán.
Mám ale pro Martu – tam někam nahoru – 
vzkaz. Ta kamínka, která kdysi topila v prvním 
patře v pokojíku u Skuteckých, potom v našem 
pokojíku na Luční ulici, a které ona tak ráda ob-
sluhovala, ještě slouží.  Já jsem je viděl letos na 
jaře na chatě v Podlesí. Jsou jako nové a jsou 
snad poslední památkou po rodině Skuteckých.

 
 Ladislav Slonek

Mořic Skutecký
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Moštování 2020
Novoměstští zahrádkáři opět nabízejí své 
služby a jsou se svými lisy připraveni promě-
nit vaše jablka v lahodný mošt. Cena za litr 
moštu je 5 Kč a je zapotřebí donést si vlast-
ní nádoby. Moštovat se bude v moštárně za 
prodejnou potravin pod Betlémem každou 
sobotu v září a říjnu počínaje 12. 9. od 7:00 
do 15:00. Aktuální informace získáte na tel. 
731 258 984.

Úřad nabízí práci
MěÚ NMNM hledá vhodné uchazeče/ky na 
pracovní pozici vedoucího úředníka/ce od-
boru školství, kultury, cestovního ruchu a 
sociálních věcí. Bližší informace k dispozici 
na www.nmnm.cz.

Poděkování novoměstským 
hasičům
Dne 10. 7. 2020 v době okolo 20:30 hodin se v 
Účelovém zařízení Vysočina Krajského ředitelství 
policie hlavního města Prahy, v jehož prostorách 
probíhal I. turnus letního dětského tábora s kapa-
citou cca 130 dětí, stala mimořádná událost v 
souvislosti s přívalovým deštěm doprovázeným 
krupobitím. Na jednu z chat se zřítil vedle stojící 
strom a poškodil její střechu a konstrukci. Na-
štěstí se nikomu nic nestalo. Strom však zůstal 
vklíněn do vestibulu chatky. Bylo třeba okamži-
tého zásahu, aby nedošlo k dalším škodám. Na 
místo byla přivolána mimo jiné i jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Nového Města na Moravě. 
Ačkoli bylo hlášeno množství dalších událostí v 
okolí, byli členové jednotky velice ochotní a ihned 
na místě pokáceli další strom, který hrozil zří-
cením na další chatky, včetně nově postavených. 

Jsem přesvědčen, že tímto svým okamžitým zá-
sahem pod vedením velitele Pavla Nováka za-
bránili poškození dalších objektů, a ochránili tak 
zdraví nejen vedoucích, ale hlavně dětí v táboře. 
Přestože celou noc zasahovali i na jiných místech, 
například při požáru domu v Albrechticích, přijeli 
následujícího dne ihned ráno v 9:00 hodin, aby 
zajistili odklizení padlého stromu z poškozené 
chaty. Jejich práce trvala až do oběda. Chtěl bych 
tímto dopisem vyjádřit velký obdiv nad jejich 
profesionalitou, ochotou a schopnostmi. Spolu-
práce s nimi byla výborná, což vím i z předchozích 
let, kdy zajišťovali každoročně skvělý doprovodný 
program pro naše děti. Rád bych jim tímto podě-
koval a ocenil jejich práci. 
 Tomáš Lerch, ředitel Krajského ředitelství
  policie hl. m. Prahy

Setkání novoměstských 
rodáků 2020
Společenská a kulturní komise Vás zve na 
tradiční setkání novoměstských rodáků a 
jejich spolužáků při dovršení 50 let věku, a 
to v sobotu 3. 10. 2020 v Kulturním domě 
Nové Město na Moravě.

Program:
14:00 Prezentace
14:45 Vystoupení starosty města, zástupce 
rodáků, slavnostní přípitek
15:00 Zápis na pamětní listinu, společná 
fotografie
15:30 Individuální prohlídka základních škol, 
gymnázia a města
17:00 Společenský večer s hudbou

Z důvodu zajištění občerstvení Vás žádáme o 
potvrzení účasti do 18. 9. 2020 na telefonním 
čísle 566 598 316 nebo na e-mailu pavlina.
mouckova@meu.nmnm.cz. Účastnický po-
platek 400 Kč bude uhrazen v den konání 
akce. Těšíme se na shledání s Vámi.

Zahájení dalšího semestru Virtuální 
univerzity třetího věku
V úterý 29. září v 9:00 zahajujeme v Kulturním 
domě v Novém Městě na Moravě další semestr 
Virtuální univerzity třetího věku.

Navštěvovat bude možno tyto přednášky: 
Mistři malířství 17. století ve dnech: 29.9., 13.10., 
27.10., 10.11., 24.11., 8.12.2020.  
Obklopeni textilem ve dnech: 6.10., 20.10., 3.11., 
17.11., 1.12., 15.12.2020.
Přednášky v délce 1,5 hod. budou probíhat vždy 
v úterý od 9:00 v klubovně č. 2. Úhrada za účast 
v každém z uvedených kurzů činí 320 Kč. Za 20 
Kč si mohou účastníci nechat vytisknout text 

příslušné přednášky. Prvních dvou přednášek 
je možno se zúčastnit nezávazně, bez poplatku, 
poté lze pokračovat podáním závazné přihlášky 
s úhradou kurzovného.
Úspěšní absolventi obdrží po každém kurzu 
Pamětní listy. 
Po absolvování šesti kurzů vzniká nárok na pro-
moci na České zemědělské univerzitě v Praze 
spojené s předáním Osvědčení o absolvování.
Podrobnější informace poskytne Ing. Zdeněk 
Liška, akreditovaný tutor VU3V, tel. 602  706  
523, e-mail: liska.zdenek@centrum.cz. 

 Zdeněk Liška
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Volby do Senátu a do Zastupitelstva Kraje Vysočina
 Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a do Sená-
tu Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 2. a 3. října 
2020, a to v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 
Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 
se pak uskuteční ve dnech 9. a 10. října 2020, a to 
v pátek dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu dne 10. října 2020 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1 
volební místnost v budově Mateřské školy Nové 
Město na Moravě na ulici Žďárská, Žďárská 70, 
Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v ulici Mendlova, Pav-
lovova, 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, okres 
Žďár nad Sázavou (tzv. I. základní škola), 
Vratislavovo nám. 124, Nové Město na  Mo-
ravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalé-
mu pobytu na adrese Nové Město na Moravě  
č. e. 323, 337, a v ulici Blažíčkova, Bradyových, 
Brněnská, Horní dvůr, Jamborova, Jánská, 
Komenského náměstí, Nečasova, Němcova, 
Německého, Palackého náměstí, Petrovická, 
Podlouckého, Vratislavovo náměstí, Žďárská (č. p. 
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 57, 83, 84, 85, 87, 294, 308, 332, 333)
ve volebním okrsku č. 3 
volební místnost v Základní škole Nové Město na 
Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad 
Sázavou (tzv. I. základní škola), Vratislavovo nám. 
124, Nové Město na Moravě 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, Nové Město na Moravě 
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, Nové Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá (č. p. 
172, 173, 182, 183, 188, 189, 856, 1115), Mírová, 
Smetanova, Výhledy
ve volebním okrsku č. 6 
volební místnost v  Základní škole Nové 
Město na Moravě, Leandra Čecha, okres 
Žďár nad  Sázavou (tzv. II. základní ško-
la), Leandra Čecha 860, Nové Město  
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu v ulici Bělisko, Borová, Dukelská, 
Jedlová, Kaštanová, Leandra Čecha, Lesní, Ma-
kovského, Modřínová, Nad Městem, Nad Tratí, 
Na Výsluní, Polní, Radnická, Smrková, Sportovní, 
Šimkova, Šípková, Školní, Štursova, U Jatek, Ves-
lařská, Zahradní
ve volebním okrsku č. 7 
volební místnost v Kulturním domě Nové Město 
na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v ulici 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, okres Žďár nad Sázavou (tzv. II. základní 
škola) – Pohledec, Pohledec 43, Nové Město na 
Moravě 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, Nové Město na Moravě  pro voli-
če, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici 
Bezručova, Karníkova (č. p. 982, 984, 1118), Mar-
šovská, Wolkerova (č. p. 1116, 1117) a v místní 
části Maršovice
ve volebním okrsku č. 10 
volební místnost v obecním domě Rokytno, 
Rokytno 49, Nové Město na Moravě pro voliče, 
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních 
částech Rokytno a Studnice
ve volebním okrsku č. 11 
volební místnost v kulturním domě Jiříkovice, 
Jiříkovice 58, Nové Město na Moravě 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, Nové Město na Moravě  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, Nové Město na Moravě 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, Nové Město na Moravě 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, Nové Město na Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v místní části Olešná.

 Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále 
jen „zastupitelstvo kraje“) se v  okrese Žďár 
nad Sázavou konají společně s volbami do Senátu 
Parlamentu ČR (dále jen „senát“). Úřední obálky 
a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe 
barevně odlišeny.
Do zastupitelstva kraje může volit státní občan 
České republiky, který nejpozději druhý den voleb 
(tj. 3. října 2020) dosáhl věku 18 let, a je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje.
Do senátu může volit občan České republiky, který 
nejpozději druhý den voleb (tj. 3. října 2020) do-
sáhl věku 18 let. Ve druhém kole voleb může volit 
i občan České republiky, který věku 18 let dosáhl 
nejpozději druhý den druhého kola voleb (tj. 10. 
října 2020). 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné.
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Jaká pravidla platí ve volební místnosti? 
Voliči předstupují před okrskovou volební ko-
misi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili  
do volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
svou totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem, platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo cestovním průkazem. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky potřebným dokladem, 
nebude mu hlasování umožněno.

 Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů ob-
drží od okrskové volební komise prázdné úřední 
obálky. Na žádost voliče mu okrsková volební 
komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak 
označené hlasovací lístky jiné.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého 
seznamu voličů a který prokáže své právo hla-
sovat ve volebním okrsku, okrsková volební ko-
mise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů 
dodatečně a umožní mu hlasování.

Volič, který se dostavil do volební místnosti 

s voličským průkazem, je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi, s to i v pří-
padě, že se volič rozhodne hlasovat ve „svém“ 
volebním okrsku.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpoz-
ději 3 dny před dnem konání voleb. Hlasovací 
lístky pro případné druhé kolo voleb do senátu 
obdrží voliči ve volební místnosti ve dnech druhé-
ho kola voleb.

Volič po obdržení úředních obálek, popřípadě 
hlasovacích lístků, vstoupí do prostoru určeného 
pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích líst-
ků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek, 
jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb 
musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky 
téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Volič může na hlasovacím lístku určeném pro 
volby do zastupitelstva kraje zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné 

úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování 
hlasovacího lístku vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou vo-
lební komisí do volební schránky. Za voliče, který 
není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím 
lístkem do volební schránky, tak může učinit jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích líst-
ků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní.

Pokyny předsedy okrskové volební komise 
k  zachování pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti jsou závazné pro 
všechny přítomné.   Stanislav Marek

Ze života novoměstských spolků
Skauti vítají nové členy
V červenci proběhly tábory novoměstských 
skautů. Byly to vytoužené dny a týdny pod širým 
nebem, slunečné i deštivé, nabíjející stejně jako 
vyčerpávající, takové, co zanechaly nesmaza-
telné vzpomínky. Moc děkujeme všem za to, 
že mohly proběhnout: vedoucím, zejména Ká, 
Kátě a Míše za přípravu programu; správcům 
Mláděti a Balúovi za tábořiště; dětem, že se 
táborů s odvahou zúčastnily; rodičům, že nám 
i svým dětem dali důvěru a za veškerou jejich 
pomoc; panu Dvořákovi za dovoz vody na tá-

bořiště Spálená Valcha; obci Řečice a zejména 
panu Rudolfu Vopršalovi za řešení bezpečnosti 
na tábořišti Zubrštejn; panu Ing. Jaroslavu Mi-
chalovi a celé společnosti Proagro Radešínská 
Svratka za možnost tábořit na pozemcích, 
které obhospodařují; a všem, kdo přijeli, při-
vezli či odvezli, co bylo třeba, stavěli a bourali, 
uvařili, připravili program a potěšili slovem či 
skutkem. Organizace táborů je náročná každý 
rok, ale komplikace způsobené koronavirem a 
kůrovcem nám letos připravily bojovku, kterou 
bychom bez všech jmenovaných i řady dalších 
pomocníků zvládali jen těžko. Díky vám všem!

V září naše oddíly a družiny začínají nový 
skautský rok. Nabíráme holky a kluky od 1. 
do 5. třídy. Scházíme se v klubovně Malá 194. 
První schůzka Berušek proběhne v úterý 1. září 
od 17:00 do 18:30. K Beruškám můžete přijít v 
úterý po celé září, raději ale předem zavolejte Ká 
(tel. 602 501 628). Oddíl vlčat má v letošním 
roce nové vedení, jeho složení najdete na www.
okenko.org. První schůzka vlčat bude v pátek 
4.9. od 16:30 do 18:30. Kluci také mohou přijít 
v pátek po celé září. Kontakt na vedení vlčat 
(Míša, tel. 608 162 809).

 Kristýna Koutenská

Obnovení činnosti volejbalového 
oddílu
Na podzim letošního roku se v našem městě 
spustí provoz nové Sportovní haly. Ta nabídne 
zázemí mnoha míčovým sportům, kdy většinu 
z nich bude nutné znovu oživit a nastartovat. 
S velkou radostí jsem uvítal, že je z více stran 
zájem obnovit volejbal, který měl v Novém 
Městě velkou tradici a ještě nedávno se tu hrál 
na závodní úrovni. Od září by se tedy měl pod 
TJ znovu založit oddíl volejbalu. Je nutné za-
čít úplně od začátku, od těch nejmenších, a 
proto se začne s náborem na prvním stupni 
základních škol. O trénování projevila zájem 
paní Dudová s paní Wolkerovou, které by vedly 

tréninky mladších žáků a žákyň pravděpodobně 
dvakrát týdně. Záležet bude na zájmu dětí a 
rodičů. Vzhledem k tomu, že chceme vybudovat 
do budoucna závodní tým, tak budeme při ná-
boru brát ohled také na fyzické předpoklady 
pro tento sport. Začneme samozřejmě obecnou 
sportovní přípravou, takže v začátku u těch 
nejmenších nebude nutné Sportovní halu vy-
užívat. Nicméně postupně je v plánu navázat 
na práci s nejmenšími a začít hrát volejbal 
opravdu na závodní úrovni. V tom je ochotné 
vyjít vstříc i naše novoměstské gymnázium a do 
budoucna zřídit volejbal i v rámci sportovních 
tříd, včetně najmutí profesionálního trenéra. 
Zájemci o volejbal, kteří neprojdou výbě-
rovým sítem nebo budou z vyšších ročníků, 

nemusí „věšet hlavu“. Nadále bude v Novém 
Městě fungovat kroužek volejbalu pod DDM 
a v případě velkého zájmu se pokusíme za-
jistit další tréninkové hodiny i pro starší děti. 
Zájemci o vstup do volejbalového oddílu se 
mohou předběžně hlásit na e-mail tjnmnm@
tiscali.cz. V průběhu září je budeme kontak-
tovat s dalšími instrukcemi. Věřím, že se v 
budoucnu budeme chodit dívat do naší Spor-
tovní haly na závodní volejbal a že se případně 
podaří oživit i další sporty, pro které je tato 
hala určena (např. basketbal nebo házená). 
 Petr Nepustil

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje Novoměstsko 
je 15. září. Své tipy a náměty na články posílejte 
na web zpravodaj@nmnm.cz
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Novoměstsko ve fotografiích

V srpnu se v Novém Městě na Moravě konala 
tradiční Pouť na kostelíčku. S tou se pojí nejen 
atrakce, zábava a bohoslužba na katolickém 
hřbitově. Každoročně se touto dobou pořádá 
i chovatelská výstava, kterou během víkendu 
navštíví stovky lidí. Všem organizátorům patří 
dík za milé zážitky. Za fotografie děkujeme 
Miloši Neumannovi
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Staň se atletickou 
hvězdou  
Novoměstský atletický oddíl pošilhává po 
nových posilách. Všechny zájemce o královnu 
sportu zve na pravidelné cvičení, které se 
uskuteční v pátek 4. září. Sraz je v 17:00 na 
atletickém stadionu. V dalších týdnech pak 
budou tréninky probíhat vždy v pondělí a 
pátek, a to opět od 17:00. Nábor je určen pro 
všechny od 6 let, kterým se budou věnovat 
profesionální trenéři.  -hub-, -mah-

Různé scénáře biatlonové sezony 
Byť se pozvolna rozbíhají jednotlivé sportovní 
soutěže, koronavirová pandemie stále ovlivňuje 
scénáře velkých sportovních událostí. To se týká 
také biatlonových závodů, jejichž letní sezona 
doznala velkých změn. Mezinárodní biatlonová 
unie v tuto chvíli uvažuje o podobě programu 
hlavních závodů Světového poháru. Skloňována 
je také možnost, že by se v případě potřeby více 
závodů odjelo na jednom místě. Vzorem těchto 
úvah jsou motoristické disciplíny. V současnosti 
však kalendář zůstává beze změn. Tím pádem 
stále platí, že v Novém Městě by se měly hlavní 
hvězdy tohoto populárního sportu objevit v ter-
mínu 11. – 14. března 2021.   -mah-

Nové posily na soupisce Vrchoviny 
Do nového ročníku Moravskoslezské fotbalové 
ligy nastoupil tým SFK Vrchovina s 21 hráči na 
soupisce, ve které se objevilo 6 nových posil. Jde 
o brankáře Martina Sáblíka, jenž přišel ze sou-
sedního Žďáru nad Sázavou, dvě posily z Blanska, 
kterými jsou obránce Tomáš Feik a útočník Jiří 
Tulajdan, záložní řadu pak vyztužil středopolař 
Filip Holman, vypůjčený na hostování z týmu 
Zbrojovka Brno. Velkým příslibem je pak přesun 
domácího dorostence Tomáše Švandy do prvního 
týmu mužů. V případě odchodů již Vrchovina 
nepočítá se službami Michala Dočekala, Aarona 

Donkora, Romana Holeše a Denisa Grögera. 
Ohromně cenné je pak setrvání ostrostřelce To-
máše Duby.  -mah- 

Florbalový nábor
Novoměstští florbalisté pořádají nábor do 
všech svých oddílů. Na nové tváře se těší 
jak přípravka, tak mužstvo mužů. A jak se 
stát florbalistou? Stačí dorazit na kterýkoliv 
z tréninků, které probíhají v zářijových termí-
nech. Trénuje se buď ve Sportovní hale, nebo 
v tělocvičně gymnázia. Zájemci by si neměli 
zapomenout vzít s sebou sportovní oblečení 
a sálovou obuv, o ostatní se už oddíl postará. 
„Florbal je kolektivní a k tomu dynamická 
hra, počítá se i to, že pod hlavičkou našeho 
oddílu ji lze hrát za rozumné finance,“ při-
bližuje plusy tohoto sportu šéftrenér oddílu 
Tomáš Mrázek. Zájemci se bližší informace 
dozvědí na webu http://orelnmnm.cz/, fa-
cebookových stránkách Orel jednota Nové 
Město na Moravě či na telefonním čísle 
601 392 501.  -mah- 

Taekwondo 
Díky škole Ge-Baek Hosin Sool mohou i letos 
zájemci pilovat tradiční korejské bojové umě-
ní taekwondo. Zdokonalovat se budou pod 
dohledem těch nejlepších. V letošním roce 
chce škola obhájit celkové vítězství na MČR 
a k tomu plánuje vychovávat další talenty. Při 
tréninku je kladen důraz na hodnoty bojových 
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrva-
lost a sebeovládání. Jako jedna z mála se škola 
zaměřuje na rodiny s dětmi a k tomu vyučuje 
také praktickou sebeobranu. Zájemci se 
mohou hlásit v průběhu září a října. Informace 
najdete na webu www.tkd.cz.  -nik-, -mah-

Fotbalisté Vrchoviny rozehráli novou 
sezonu 
Jako den a noc. Tak by se daly popsat první dva 
zápasy Vrchoviny v novém ročníku Moravsko-
slezské ligy. V prvním utkání si před natěšený-
mi domácími fandy připsali prohru proti týmu 
Vyškov (2:1).  „Musím uznat, že Vyškov byl pro 
nás příliš těžkým soustem. Zároveň mě mrzí, že 
obě branky, které jsme inkasovali, byly hodně 
laciné a pramenily z našich chyb v obranné hře,“ 
zhodnotil úvodní vystoupení novoměstský lo-
divod Richard Zeman. Chuť si však jeho svěřenci 
spravili v druhém zápase, kdy vyběhli na hřiště  
silného Dolního Benešova. Po takřka bez-
chybném výkonu si odtud odvezli cennou výhru 
(2:0). „Po celé utkání jsme byli lepším týmem. 
Domácí jsme k ničemu nepustili, naopak z našich 
brejků jsme dokázali dvakrát skórovat,“ pozna-
menal k výkonu Zeman. Po dvou zápasech tak 
Vrchovině patřilo v osmnáctičlenné tabulce 7. 
místo. V srpnu ještě stihli novoměstští fotbalisté 
odehrát domácí utkání proti 1. FC Slovácko B 

(22. 8.) a zavítat do Jihlavy (29. 8.), kde nastou-
pili proti rezervě FC Vysočina Jihlava. Zářijová 
dávka utkání zahrnuje domácí zápas proti silné-
mu soupeři SK Hanácká Slavie Kroměříž (5. 9.), 
okresní a ostře sledované derby na hřišti Velkého 
Meziříčí (13. 9.), domácí představení proti týmu 
SK Sigma Olomouc B (19. 9.) a výjezd na hřiště 
mužstva FC Viktoria Otrokovice (26. 9.).  -mah- 

Světový pohár horských kol
Oblíbená soutěž se kvůli koronaviru přesu-
nula na podzim. Jezdci vyrazí na trať 
29. září. Kdo má rád atmosféru velkých závo-
dů a skvělou podívanou, neměl by rozhodně 
chybět. Podrobnosti najdete na webu www.
mtbnmnm.cz.  -kb-
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 20. 6. Tomáš Fidler 
 8. 7. Jaroslav Bielák 
 12. 7. Teo Rosecký 
 14. 7. Karel Hanych 
 16. 7. Aneta Čirková

jubilanti
 21. 8. Marie Kovářová 92 let 
 1. 9. Jitka Stará 75 let  
 2. 9. Jana Kováčiková 75 let  
 3. 9. František Skalník 80 let  
 5. 9. Mgr. Bohumila Bohanesová 89 let  
 6. 9. Jiří Mrkos 75 let  
 7. 9. Libuše Javorská 88 let  
 7. 9. Karel Nejedlý 93 let  
 12. 9. Ludmila Šípková 85 let  
 14. 9. Marie Mikešová 75 let  
 16. 9. Květoslava Dvořáková 91 let  
 16. 9. Ing. František Havlíček 75 let  
 16. 9. Jan Zahradník 86 let  
 21. 9. Milena Komárová 80 let
 21. 9. Věra Bendáková 95 let  
 25. 9. Marta Topinková 75 let

manželství
 18. 7. Kristýna Lisá, Marek Hájek 
 18. 7. Kateřina Vališová, Ondřej Novotný 
 25. 7. Anežka Rolinková, Marek Bednář 
 1. 8. Ivana Sáblíková, Lukáš Komínek

úmrtí
 15. 7. Jarmila Brychtová (NMnM, 1934)
 16. 7. Zdeňka Bělehradová (Pohledec,1925)
 17. 7. Blažena Šedá (NMnM, 1917)
 19. 7. Marie Andrlíková (NMnM,1930)
 22. 7. Vojtěch Skryja (Rož. Paseky, 1970)
 24. 7. Josef Dvořák (Hlinné, 1932
 24. 7. Josef Polášek (NMnM, 1945)
 26. 7. Stanislav Veselý (Řečice, 1962)
 26. 7. Jaroslav Havlík (Pohledec, 1954)
 28. 7. Karel Jančík (NMnM, 1940)
 10. 8. Marie Červenková (NMnM, 1955)
 11. 8. Jaroslav Sláma (Krátká, 1933)
 11. 8. Mgr. Alena Kabrhelová   (NMnM, 1946)

Otevřeno denně 
kromě pondělí  9:00 – 17:00.

Zavřeno ve dnech státních svátků.

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Současná sklářská tvorba na Žďársku
do 27. 9. 2020
Arnošt Košík (13. 5. 1920 – 6. 1. 1990)
Výstava připravená ke 100. výročí narození novo-
městského rodáka Arnošta Košíka.    
Nejen krajinami…
do října 2020
Výstava volně navazuje na stálou obrazovou ex-
pozici a styčným bodem je prezentace děl, pro 
něž stále byla a je krajina důležitým inspiračním 
zdrojem, zároveň však nejde o výtvarné zachycení 
ryze konkrétních míst.

VERNISÁŽE:
čtvrtek 10. září 2020  v 18:00
Miloš Budík – Fotografie
Není-li nic k vidění, a ty to vidíš, je to poezie. 
Dokážeš-li, aby to viděli i jiní, je to fotografie.
Miloš Budík se narodil v Brně v roce 1935. Byl za-
kládajícím členem fotografické skupiny VOX a je 
členem volného sdružení výtvarníků KONFESE. 
V roce 1969 mu byl udělen čestný titul AFIAP, což 
je prestižní ocenění Mezinárodní federace umě-
lecké fotografie. Tvorba Miloše Budíka, prezen-
tovaná na řadě výstav a soutěží, získala mnohá 
ocenění doma i v zahraničí, svými fotografiemi 
doprovodil několik knih o Brně. Společným 
znakem většiny snímků Miloše Budíka je suve-
rénní zvládnutí prostoru, působivá atmosféra a 
neuchopitelné kouzlo.

AKCE:
pátek 4. září 2020 v 17:30
Přátelské setkání s vinařem Stanislavem Mádlem
Horácká galerie a Vinařství Mádl vás zve na 
degustaci s výkladem 12 vzorků moravských 
vín z oblasti Velkých Bílovic, která proběhne 
na dvorečku Horácké galerie, při nepřízni po-
časí v podkroví HG. Vstupné 200 Kč, povinná 
záloha 50 Kč na sklo. Rezervace vstupenek na 
tel. 566 654 211 nebo na e-mailové adrese: 
pokladna@horackagalerie.cz, případně je 
možné si je zakoupit na webových stránkách: 
www.horackagalerie.cz/eshop.
pátek 25. září 2020 v 19:30
ARTkino HG: Nez skončí léto (2020) + komentář Miloše 
Zabloudila
Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat.
Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše 
a rodiče se rozhodnou dát věcem volný průběh. S 
lehkostí a originálním humorem vyprávěné aus-
tralské drama se stalo diváckým hitem festivalu 
v Benátkách, odkud si film odnesl několik cen.
Poetický herbář –  ilustrátorská a básnická výzva
(do 31. října 2020)

Stomatologická pohotovost

K Club
4. 9. 20:30
Martin Sedlák & Jenda Novák
Další večer plný hudby. 
Vstupné 50 Kč.
7. 9. – 11.9. Cuketový týden
Můžete se těšit na cuketu na několik 
způsobů.
12., 26. 8:00 – 12:00
K Club na farmářských trzích
Dopoledne se K Club přesouvá se svojí kavárnič-
kou na farmářské trhy.
25. 9. 20:00
LiStOVáNí
Jak se stát diktátorem
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě.

Významná výročí

7. 9. 1985 zemřel v Brně Josef Věromír Pleva, učitel, spi-
sovatel, 35. výročí úmrtí (narodil se 12. 8. 1899 v 
Moravské Svratce), je pochován na evangelickém 
hřbitově v NMnM.

19. 9. 1905 narodil se v Rokytně major Josef Šín, 
drezurní jezdec, příslušník zahraničního armády 
v Anglii, trenér čs. reprezentace, 115. výročí 
narození (zemřel 25.12.1983 v Hradci Králové).

Okolní příroda se začíná probouzet, na lu-
kách a v lesích vidíme první květy. Nechte se 
okouzlit místními rostlinami podobně jako 
výtvarník Vojtěch Štolfa nebo básník Jakub 
Deml. V letošním roce si navíc připomínáme 
50. výročí vzniku CHKO Žďárské vrchy, je 
tedy ideální příležitost vytvořit si svůj origi-
nální herbář. Zúčastnit se může každý, bližší 
informace se dozvíte na webových stránkách 
Horácké galerie.

5. 9. 2020 MUDr. Eva Peňázová
Křenkova 1499, NMnM., 722 410 010
6. 9. 2020 MDDr. Radka Prouzová
Radostín nad Oslavou 71, 799 505 925
12. 9. 2020 MUDr. Marie Přikrylová
Studentská 7, Žďár n. Sáz., 566 690 110
13. 9. 2020 MUDr. Jitka Řezáčová
Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
19. 9. 2020 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
20. 9. 2020 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
26. 9. 2020 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
27. 9. 2020 MDDr. Veronika Suchá
Zahradní 580, Bystřice n. P., 735 047 388
28. 9. 2020 MDDr. Petr Novotný
Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n. Sáz.   
566 643 012

Klub seniorů
7. 9. Výbor
14:00 – 15:00 Zahájení činnosti + zpívání s kyta-
rou, 15:00 – 17:00 KD klubovna č. 2, první patro
15. 9. Vlakem na Veselíčko – poslech orchestrionu
Odjezd v 16:02 nádraží, 16:05 zastávka
Návrat 17:00 – 19:00 
21. 9. Výlet na Krátkou „Dům přírody Žďárských vrchů“
Odjezd autobusem v 11:20 z aut. nádr.
Návrat v 16:00
26.9. Účast při Svatováclavských slavnostech
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Minibazar

Vzpomínky

Kdo by byl ochotný mě naučit pracovat s tabletem? 
Zaplatím dle dohody. Tel.: 566 615 236
Kdo by byl ochotný mě naučit pracovat s note-
bookem? Zaplatím dle dohody. Tel.: 566 615 236
Daruji pásky ke kalhotám, sukním. Obvod do 80 cm. 
Tel.: 566 615 236
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř. na 
ulici Dukelská. Platím hotově ihned. Tel.: 776 272 281
Přenechám šrot–kamna–odvoz. Tel.: 739 964 956

Prodám elektrickou čtyřkolku pro invalidy. 
PC 50 000 Kč, nyní 23 000 Kč nebo dohodou. 
Tel.: 608 870 661
Hledám pronájem bytu 2+1, prosím nabídněte. 
Tel.: 608 274 565
Pronajmu garáž na ulici Dukelská 970 – u mostku. 
Tel.: 602 946 180
Pronajmu dlouhodobě garáž za nádražím – na Ho-
lubce. Tel.: 737 558 281

Hledám podnájem bytu 1+1 v NMnM, i v původním 
stavu. Levně, spěchá. Tel.: 737 167 893
Prodám smrkové palivové dřevo – štípaná polena, 
cena 600 Kč/metr. K odběru ihned. Dovoz v okolí 
NMnM možný. Tel.: 728 569 323
Prodám stavební pozemek v NMNM, p.č. 320, p.č. 
321. Kanalizace a voda na hranici pozemku. 
Cena 3 000 Kč/m². Tel.: 777 251 307
Prodám domácí vajíčka. Tel.: 724 105 704

Dne 28. září  2020 
by se dožil 75 let 
Ondra Kadlec. Byl 
veselým, příjemným 
společníkem, který 
uměl poradit, pobavit 
i rozesmát. S úctou 
vzpomínají přátelé z 
Okrašlovacího spolku 

Městská policie

Tvoje smrt přišla jak blesk 
z čistého nebe a nám zbyly 
jen slzy a vzpomínky na 
Tebe, naše drahá maminko. 
Dne 13. září vzpomeneme 
5. smutné výročí od chvíle, 
kdy nás nečekaně opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka, babička a praba-

bička paní Otilie Dostálová z Nového Města na 
Moravě. Dne 19. září by oslavila 79. narozeniny. 
S láskou vzpomínají manžel, dcery s rodinami, 
syn s rodinou a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 19. září si rodina 
Drahomíry Musilové 
připomene, že je to 
20 let, co odešla, a že 
jim všem stále chybí. 
Vy,  co jste ji znali a 
měli rádi, vzpomeň-
te s námi. Vzpomíná 
manžel František, 
dcery Drahomíra, 

Marie a Zdeňka se svými rodinami. 

Bude tomu rok, co nás ve 
věku 97 let opustila naše 
milá maminka, babička 
a prababička paní Ma-
rie Němcová. S láskou a 
úctou vzpomínají dcera 
Jitka a vnučky Míla a Jitka 
s rodinami.

Tak jak z tvých očí zářila 
láska a dobrota, tak nám 
budeš chybět do konce 
života. Dne 4. října uplyne 
1. smutné výročí, kdy nás 
po dlouhé těžké nemo-
ci navždy opustila naše 
milovaná manželka, ma-
minka, babička a praba-

bička paní Věra Stojkovičová z Nového Města na 
Moravě. Stále vzpomínají manžel, synové Jan a 
Michal, dcery Iveta a Věra s rodinami, vnoučata, 
pravnoučata a sestra Jana. Kdo jste ji znali, věnujte 
tichou vzpomínku.

VZPOMÍNKA NA PETRA HONZLA
Ráda bych společně s vámi zavzpomínala na své-
ho tatínka Petra Honzla, který by v září oslavil 
své 76. narozeniny. Tento měsíc zároveň uply-
nou čtyři roky od doby, kdy prohrál svůj závod 
se zákeřnou Alzheimerovou chorobou. Petr, jako 
správný novoměstský rodák, dostal do vínku lás-
ku k bílému sportu a v tomto odvětví ho čekala i 
pestrá profesní dráha. Od dětství byl nadějným 
závodníkem v severské kombinaci a běhu na lyžích 
a v bílé stopě si v rámci liberecké Dukly „odkrou-
til“ i povinnou vojenskou službu. Po ukončení 
aktivní závodní dráhy se rozhodl věnovat trenérské 
profesi. Nejdříve se stal trenérem novoměstských 
lyžařů, poté se stal trenérem reprezentačního druž-
stva mužů, později žen. Od roku 1974 působil jako 
vedoucí trenér střediska vrcholového sportu mlá-
deže a od roku 1987 jako hlavní trenér běžeckých 
disciplín Svazu lyžařů ČSSR. Jako trenér a později 
funkcionář se zúčastnil několika mistrovství světa 
a olympijských her. Po ukončení aktivní trenér-
ské kariéry se vrátil do svého milovaného Nového 
Města a v roce 1993 se stal ředitelem Sportovního 
klubu. Působil zároveň ve vedení Svazu lyžařů 
ČR Horácké lyžařské župy, Krajského sdružení 
ČSTV a Krajského svazu lyžařů ČR. V roce 1995 se 
v Novém Městě uskutečnil první novodobý závod 
Světového poháru. Nové Město se stalo součástí 
prestižního turné závodů Světového poháru Tour 
de Ski a i díky osobním kontaktům Petra Honzla 
si získalo stabilní pozici v očích Mezinárodní ly-
žařské federace FIS. Bylo to za Petrovy éry, kdy 
se Nové Město zaměřilo i na biatlon. Věděl, že za 
úspěchy Sportovního klubu je především nadšení 
a úsilí kolegů a spolupracovníků, se kterými ho 
pojila i mnohá dlouholetá přátelství.  Přestože 
mu novoměstské lyžování ukázalo na sklonku 
jeho kariéry i svoji nepříznivou tvář a na pár po-
sledních let se jeho bydlištěm stal Liberec, nikdy 
nezanevřel, a dokud mu to zdravotní stav dovolil, 
rád se sem vracel. Věřím, že by ho potěšilo, kdyby 
viděl, jak se město neustále rozvíjí ku prospěchu 
obyvatel i návštěvníků. Nejlepší vzpomínkou na 
něj bude snaha všech příznivců novoměstského 
lyžování zachovat hodnoty, které prosazoval, a 
především podporovat a správně motivovat mladé 
příznivce nejen lyžařského sportu. Zavzpomínejte 
společně s naší rodinou. Mgr. Martina Honzlová

V nočních hodinách dne 3. 7. 2020 bylo strážníkům 
oznámeno, že na ul. Drobného dochází k rušení 
nočního klidu. Strážníci na místě upozornili ma-
jitele na rušení nočního klidu a stížnosti ze strany 
spoluobčanů, na což majitel bytu vše ztišil, a věc 
tak mohla být vyřešena na místě. 
Dne 4. 7. 2020 bylo oznámeno, že na ul. Hornická 
se volně pohybuje pes. Na místě byl pes odchycen 
a dle místní znalosti strážníci ihned vyrozuměli 
majitele, kterému byl pes předán i s patřičným 
postihem za porušení vyhlášky města.
Dne 6. 7. 2020 prováděli strážníci asistenci při 
dopravní nehodě, ke které došlo za obcí Pohledec, 
kde prováděli usměrňování dopravy do příjezdu 
složek IZS.
Dne 9. 7. 2020 v dopoledních hodinách strážníci 
spatřili na kruhovém objezdu sedět muže, který byl 
zmatený a dezorientovaný. Následným šetřením 
bylo zjištěno, že muž utekl z nemocnice, kam byl 
následně převezen a předán personálu.
Dne 9. 7. 2020 řešili strážníci drobnou krádež 
zboží v Penny marketu. Po provedení všech ne-
zbytných úkonů byla věc vyřešena na místě.   
Dne 11. 7. a 12. 7. 2020 prováděli strážníci odchyt 
kuny skalní, kdy v jednom případě se nacháze-
la na ul. Žďárské a v druhém případě v muzeu 
na Vrat. náměstí. V obou případech byla kuna 
odchycena a vypuštěna do volné přírody mimo 
zastavěné území.
Ve dnech 16. 7., 26. 7. a  28. 7. 2020 řešili strážní-
ci stížnosti na rušení nočního klidu. Ve všech 
případech stačilo pachatele upozornit na rušení 
nočního klidu a ihned svého jednání zanechali. 

NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2020 11

SERVIS



Zamilovaný sukničkář
Středa 9. září, od 19:00, KD

Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve 
Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na 
víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harry-
mu oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich 
dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry 
se ovšem tajně vrací do prázdného domu, jelikož 
si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou 
sousedkou Marianne. Hrají: Lukáš Vaculík, Mar-
tin Zounar, Adéla Gondíková a další.

 -kb-

Novinky z knihovny
Od 1. září rozšiřujeme půjčovní dobu. Knihovna 
nyní bude bez poledních přestávek, v pondělí 
jsme tu pro vás i dopoledne a hodinu přidáváme 
i v sobotu. 
 Pondělí:  9:00 – 17:00
 Úterý:besedy pro školy 
 Středa:  9:00 – 18:00 
 Čtvrtek:besedy pro školy
 Pátek:  9:00 – 17:00
 Sobota: 8:00 – 11:00 
Nová služba knihovny – donášková služba
Pro koho je služba určena?
Chcete číst, ale nemůžete si pro knihy přijít? Přine-
seme vám je až domů. Služba je bezplatná a je ur-
čena všem, kterým aktuální zdravotní stav či han-
dicap neumožňuje navštěvovat knihovnu osobně. 
Služba je dostupná čtenářům, kteří bydlí v Novém 
Městě na Moravě.
Jak to funguje?
1. Zavoláte na tel. číslo 566 598 730 a sdělíte 
nám, o jaké knihy, časopisy nebo audioknihy 
máte zájem (maximálně 10 ks dokumentů), nebo 
napíšete na e-mail mvs@mk.nmnm.cz.
2. My ověříme jejich dostupnost, navrhneme 
nejbližší možné datum doručení. 
 3. V domluvený den vám zavoláme a ověříme, 
že budete v dohodnutou dobu doma. 
4. Doručíme vybrané dokumenty a případně vy-
zvedneme ty, které máte již přečtené. 
5. Službu zajišťují zaměstnanci knihovny.
Objednané dokumenty doručujeme zpravidla 
jednou za měsíc. Služba funguje pouze pro regis-
trované čtenáře knihovny.

 -kb-

Vyšívaná výstava a Den památek
Na září připravilo Horácké muzeum celou řadu 
zajímavých akcí. 
V pátek 11. září v 17:00 zveme na výstavu Šité 
/ Žité – dvou mladých výtvarnic Petry Cisárové 
a Aleny Zástěrové. Inspirovaly se nádhernými 
horáckými výšivkami z našich sbírek. 

V sobotu 12. září v 10:00 se v rámci Dne pamá-
tek uskuteční odhalení pamětní desky obětem 
holokaustu v 1. ZŠ. Ta bude umístěna ve vesti-
bulu školy a vznikla podle návrhu architekta Víta 
Sladkého. V 11:00 proběhne komentovaná pro-
hlídka muzea (průvodce Mgr. Alice Hradilová) a 
ve 14:00 komentovaná prohlídka města (průvod-
ce Adam Dostál, sraz v infocentru). Celou sobotu 
bude volný vstup do muzea i Horácké galerie. 
Den památek pokračuje také v neděli 13. září, a 
to každoročním oblíbeným zájezdem. Odjezd z 
autobusového nádraží v Novém Městě ve 13:00. 
A protože v Novém Městě slavíme výročí osvo-
bození, je v plánu návštěva míst, kde se skrývali 
a bojovali partyzáni. Dramatické příběhy hrdinů 

druhé světové války ožijí ve vyprávění průvodce 
z nejpovolanějších – Ondřeje Červeného, autora 
knihy Osvobození Žďárska … a možná přijde i 
„černý partyzán“. Zájezd je jako obvykle zadar-
mo, stačí se přihlásit osobně nebo telefonicky 
v infocentru, tel. 566 598 750.  Alice Hradilová

Laco Deczi & Celula New York v NMNM
15. září, od 20:00, Horácká galerie
Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský 
malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938 ve 
vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962 
odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil až do 
své emigrace v roce 1985. Po několika měsících 
strávených v Západním Německu nakonec de-
finitivně zakotvil ve Spojených státech, kde žije 
doteď.
Vstupné: 240 – 350 Kč, předprodej IC Nové 
Město na Moravě.  -kb-

Další informace z kulturního 
dění v Novém Městě naleznete 
na stránkách nkz.nmnm.cz

Partyzán Josef „Černý“ Serinek
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Čtení na pokračování...
Náš básník učí, duši hladí, varuje i vítězí!
Pokračování článku o novoměst-
ském básníkovi Josefu Svítilovi 
alias Janu Karníkovi. ...
 Léta svobody první republiky zvolna plynula. 
K Čechům se však blížil Mnichov, a s ním pro-
tektorát Čechy a Morava. Karník ještě dlouho 
před protektorátem vydává sbírku Vosí Hnízdo 
(1932), kde silně akcentuje své obavy ze sovět-
ské bolševické Rusi. (Viz básně Nová modla a 
Návštěva sovětských básníků.) Opět se básník 
ukazuje jako prorok, jemuž bohužel vývoj věcí 
příštích dal za pravdu. A co bylo dál?  Národ 
český, a s ním i Karník, prožil útrapy další 
války. Po válce se všechna proroctví Karní-
kova začala pozvolna naplňovat. Přišel únor 
1948 a Karník opět nemlčel. A tu si dovoluji 
ocitovat část fundovaného článku historika 
Miroslava Kružíka z 21. čísla Novoměstska 
z roku 2000. „Po roce 1945 si MUDr. Svítil 
nepochybně intenzivně uvědomoval stále sílící 
tlak komunistů směřující k ovládnutí všech 
oblastí života společnosti. Přes svůj vysoký věk 
nehodlal sledovat tento vývoj se založenýma 
rukama, naopak na hrozící nebezpečí neustá-
le upozorňoval. Přesvědčivým důkazem jeho 
aktivního postoje je i báseň „Náš horoskop“ 
zveřejněná v tisku právě v sobotu 21. února 
1948, tedy v době vrcholící vládní krize. (…)
Báseň se dostala za několik dnů po svém 
otištění na program schůze místního akčního 
výboru Národní fronty (MAV NF), jehož stě-
žejním úkolem bylo provést „očistu“ života ve 
městě od tzv. reakčních živlů a zajistit komu-

nistům kontrolu nad důležitými institucemi. 
Tento orgán uznal báseň i jejího autora za ne-
přátelské vznikajícímu lidově-demokratickému 
zřízení a od autora si vyžádal vysvětlení. MUDr. 
Svítil zaslal své písemné vyjádření 
5. března 1948. V něm uvádí, že už od mládí 
byl upřímným zastáncem pracujícího lidu a 
vyznavačem myšlenky sociální spravedlnosti, 
když se při své čtyřicetileté lékařské praxi vě-
noval hlavně členům nemocenských pojišťoven 
a chudým vrstvám. Jádro obhajoby v přímé 
citaci: „Jestliže jsem ve svém literárním díle 
dal výraz svým výhradám vůči politickým 
přehmatům, vyplývalo to nejen z vědomí, že 
tlumočím mínění široké veřejnosti, ale také 
z  přesvědčení o nutnosti poctivé a veřejné 
kritiky vůbec. Nemohu ovšem popřít, že jako 
upřímně věřící katolický křesťan, nemohl jsem 
spolupracovat s komunismem, když jsem byl 
neblahými zjevy přesvědčován, že komunis-
mus vede vyhlazovací boj proti křesťanskému 
náboženství, které považuji za správnou cestu 
ke spravedlivému uspořádání, moudré správě 
a pokoji světa. V této své víře bych si z té duše 
přál, aby smířené lidstvo dovedlo spojit svůj 
staletý program výstavby beztřídní a spraved-
livé společnosti s tisíciletým ideálem království 
Božího na zemi.“
Celou věc řešil okresní sekretariát KSČ, který 
dne 12. dubna nejprve rozhodl MUDr. Svítilovi 
vzít za jeho básně vydané knižně, a zvláště za 
báseň Náš horoskop, čestné občanství Nového 
Města na Moravě, dále jej zbavit aktivního i 
pasivního volebního práva a navrch mu měla 
být udělena důtka. Toto rozhodnutí však sám 

okresní sekretariát KSČ později zrušil a MUDr. 
Svítil nebyl fakticky nijak postižen. Svoji roli 
přitom sehrál jeho vysoký věk a také všeobecná 
vážnost, jíž se v Novém Městě těšil.
Připomínáme si výročí 150 let od narození 
MUDr. Svítila – Jana Karníka. Zmínil jsem 
pouze střípek z jeho díla, a to především z ob-
lasti poezie. Známý literární historik a kritik 
Arne Novák jej považuje za básníka tichého a 
poctivého, jenž zaujal zcela osobité místo mezi 
básníky katolické moderny. Básnický akt pojí-
má Jan Karník především citově. Proto hlavním 
předmětem Karníkova básnění jsou citové 
vztahy k rodině, k domovu, k národu, k Bohu 
– vždy se individuální cit podrobuje dobrovolně 
vyšší osobě. Inspirace se pro něj stala snadno 
dosažitelnou entitou. „Krása prostého života 
jim stačí, aby jejich píseň vytryskla při po-
hledu na věci všední.“ Karník využíval také 
svých jazykových schopností a překládal pře-
devším polskou literaturu, za což byl v roce 
1949 polskou vládou vyznamenán křížem řádu 
Polonia restituta. Karník byl činorodý i jako 
novinář. Přispíval do nejznámějších národních 
periodik, např. do Lidových novin, Národní 
politiky, Lumíru, Osvěty, Zvonu, Národních 
listů ad. Z prozaické tvorby je Novoměšťákům 
nejznámější románová kronika Soumrak rodu 
Jamborova.

 P. Martínek

Na co vyrazit do kina? Máme pro vás tip
úterý 8. září, od 19:00, film Havel 
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z 

nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla 
z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou 
osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje 
režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův 
bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za 
pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění 
a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. 
V centru všeho je pak neobvyklý, a o to silnější 
vztah s manželkou Olgou.

Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 
a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního 

hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika 
šedesátých let přes bojovníka za lidská práva v 
letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sa-
metové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny 
jsou ale až v druhém plánu, film Havel nabízí 

především velký, vzrušující a málo známý příběh, 
jakých není ve světě mnoho.

neděle 13. září, od 16:00, film Dolittle
Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho 

jmenovali osobním lékařem anglické královny 
Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl 
a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého 
kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou zví-
řecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. V 
hlavní roli americké komedie se představí Robert 
Downey Jr. -kb-
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Zmizelé Nové Město
Cihelský rybník, co už se skoro zapomnělo
V srpnovém čísle Novoměstska jsme si s trochou 
nostalgie a s ohledem na rozmary letošního léta 
i špetkou závisti připomněli prázdniny trávené 
u vody. Jirka Janíček připomněl improvizovanou 
„plovárnu“ na rybníku Zichovci, dnes známého 
spíš jako „Líbalák“. Také jsme si na fotografiích 
ukázali prázdninové vodní radovánky v druhé 
polovině třicátých let minulého století na Cihel-
ském rybníku, kterému dnes nikdo neřekne jinak 
než Cihelňák. U něho se ještě zastavíme, protože 
býval centrem mnoha aktivit spojených s vodou. 
Dnes se budeme věnovat sportovně společenským 
aktivitám na Cihelňáku, kterých byla řada.
Jak už víme, na Cihelňáku bývaly dvě dřevěné 
plovárny. První plovárnu tu postavilo v roce 1897 
město na žádost ředitelství novoměstské reálky. 
Stávala u hráze na pravém břehu rybníka. Postavil 
ji starosta města a stavitel Josef Sadílek. Plovár-
na měla oddělení pro plavce a neplavce a sloužila 
nejen pro výuku plavání studentů novoměstské 
reálky, ale i novoměstské veřejnosti. Výuku plavání 
zajišťoval bývalý námořník František Bednář, 
okresní šikovatel ve výslužbě. Plovárna sloužila 
nejen studentům reálky, ale i novoměstské ve-
řejnosti. V zimě, kdy býval rybník využíván jako 
kluziště, sloužilo zařízení plovárny bruslařům jako 
ohřívárna a podávaly se tu teplé nápoje. Kamará-
čoft dřeva s vodou většinou netrvá věčně a i tady 
tomu nebylo jinak. V průběhu první světové války 
se začala zanedbávat nutná údržba a plovárna 
zchátrala tak, že místo opravy musela být nakonec 
stržena. Na náklady města tu pak byla na břehu 
postavena dřevěná bouda, která sloužila koupa-
jícím jako zázemí.

Náprava přišla díky místnímu odboru Česko-
slovenského červeného kříže v roce 1929. Dne 
1. června byla na stejném místě slavně otevřena 
nová veřejná plovárna, tehdy nazývaná „Kou-
pelnou ČsČK“. Nová dřevěná plovárna byla zbu-
dována novoměstským stavitelem Františkem 
Šmídou podle jeho vlastních plánů. Tentokrát už 
stála na betonových pilířích. V přízemí byly kabiny 
k převlékání a dva bazény s podlahou, jeden pro 
děti, druhý pro dospělé. V patře byl bufet a lehátka 
k opalování. Součástí plovárny byly i můstky pro 
skoky do vody. V roce 1935 byl dřevěný bazén ještě 
rozšířen. Cihelňák poskytoval Novoměšťákům zá-
zemí k rekreaci v takové míře, že jej v roce 1931 
autor Historického průvodce Novým Městem na 
Moravě Karel Žák, profesor novoměstské reálky, 
nazval lehce nadneseně „novoměstským Osten-
de“. V roce 1941 byla plovárna převedena do maje-
tku města. Její špatný stav, který vyžadoval větší 
opravy, a potřeba vydržovat plavčíka na straně 

jedné a stav městských financí na straně druhé 
přivedly městské zastupitelstvo k rozhodnutí o její 
likvidaci. Dřevěná mola, která na betonových pi-
lířích zůstala po plovárně, vydržela až do šedesá-
tých let minulého století, kdy ještě nějaký čas slou-
žila jako kotviště loděk. Betonové pilíře, poslední 
památka na novoměstskou plovárnu, zmizely při 
generální rekonstrukci rybníka dokončené v roce 
1997.

Velmi oblíbenou aktivitou na Cihelňáku bylo 
půjčování loděk, které tu bylo s  přestávkami 
provozováno delší dobu. Mladší pamětníci si 
určitě vzpomenou na dvě plechové pramice, jak 
na nich v první polovině šedesátých let minulého 
století brázdili hladinu Cihelňáku. Tenkrát se už 
v Cihelňáku nedalo kvůli znečištění koupat, a tak 
plavba na lodičkách byla o prázdninách mládeží 
velmi oblíbenou atrakcí. Půjčování loděk měla na 
starost paní Ptáčková. Jejich dům stál o samotě 
na pravém břehu rybníka u hráze, přímo proti 
někdejší plovárni. Hospodářství pana Ptáčka stá-
lo na místě, kde dříve stávala cihelna, a to dalo 
rybníku jméno. Dnes ten dům stojí na začátku 
Veslařské ulice. Svůj název snad dostala Veslařská 
ulice nevědomky podle paní Ptáčkové, která po 
přijetí objednávky na půjčení loďky vyšla s párem 
vesel, předala je zájemci a odemkla řetěz, kterým 
byla loďka uvázána. V době sezony byl o plavbu 
na lodičkách veliký zájem a mezi zájemci občas 
došlo i ke vzrušenější výměně názorů. Po vybu-
dování a napuštění nového Koupaliště byly sem 
loďky převezeny, a tím vodní radovánky na Ci-

helňáku skončily. Zbyla jen ulice Veslařská, ale ta 
prý dostala jméno od toho, že tu stavěli ti občané, 
kteří byli u vesla.

Na závěr jsem si nechal velkolepé představení, 
které v  Novém Městě zanechalo dlouhodobý 
ohlas. Byla to benátská noc! Mnoho z nás o ní 
slyšelo od svých rodičů, ale očití svědkové už 
mezi námi nejsou. Od 5. července do 10. srpna 
1925 se v Novém Městě konala Horácká krajinná 
výstava. Byl to velkolepý podnik spojený navíc 
s řadou doprovodných akcí. Dny 1. a 2. srpna 
byly dny sportu a turistiky. V chatě na Harusovci 
se večer konala schůze novoměstského odboru 
Klubu československých turistů a po ní přátel-
ské posezení. Dole ve městě pořádal v podvečer 
Sportovní klub benátskou noc. V sobotu 1. srpna 
v 8 hodin večer vyšel z výstaviště (dnešní lehkoat-
letický stadion) lampionový průvod s hudbou dolů 
na Žďárskou ulici a přes Vratislavovo náměstí, 
Masarykovu a Malou ulici došel k Cihelňáku. Zde 
byla připravena řada loděk osvětlených lampio-
ny, které křižovaly hladinu rybníka. Představení 
bylo zakončeno ohňostrojem odpáleným z hráze 
rybníka a z Koruny. Pro naše rodiče to byl nepo-
chybně silně romantický zážitek, který se vydařil. 
Byli mladí, byl teplý večer, veřejné osvětlení veš-
keré žádné, hvězdy svítily, lehce zvlněná hladina 
rybníka odrážela lampiony na lodičkách a na závěr 
zrcadlila ohňostroj. Byla to jediná benátská noc 
v Novém Městě, a kdo ji tenkrát zažil, vzpomínal 
na ni celý život.

 Jaromír Černý

První novoměstská plovárna, rok 1900. Vlevo na okraji hospodářství pana Ptáčka.
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Rybník s nejchladnější vodou
Jeden z novoměstských rybníků vhodných ke 

koupání byl a stále je rybník zvaný Černý. Vévodí 
údolí směrem k hotelu Ski mezi lesy Ochoza a 
Harusák. Na jeho vodě se odráží jejich tmavé ob-
rysy, takže při klidné hladině připomíná tato tmavé 
zrcadlo. Jeho čistou vodu si pochvalovali koupající 
odjakživa, ale mělo to jeden háček. Byla vždy stu-
denější než v ostatních novoměstských rybnících. 
Viditelnost pod vodou se zato pohybovala téměř 
do čtyř metrů. K poležení si a k opalování sloužil 
travnatý svah u lesa Ochoza. Její hráz porostlá 
keři a stromy umožňovala přístup do vody jen v 
několika úzkých místech, dno tvořil krásný písek. 
Teplota vody při hladině byla velmi osvěžující, ale 
níž pak nepříjemně studená, až ledová. Tuto daň 
museli a stále musí podstoupit plavci potápějící se 
na nádech, toužící zhlédnout kousek života pod 
vodou. A bylo se opravdu na co dívat. Pak ovšem 
vycházeli z vody červení jak uvaření raci. Zato je ale 
viděli v jejich přirozeném prostředí živé a ozdobené 
jemnými krajkami třpytících se vzduchových bub-
linek. Protože koncem padesátých let  minulého 
století nebyly v obchodech k dostání základní po-
můcky pro potápění, bylo možné také spatřit po 
hladině se pohybující velkou konzervu od džusů 
sloužící jako plovák pro přívod vzduchu vrapovou 
hadicí k plynové masce, kterou tehdy používal 

potápěč Aleš Chocholáč. Jako periskop brázdí-
cí hladinu vypadal amatérsky vyrobený dlouhý 
šnorchl dalšího potápěče Jiřího Janíčka.  

V současné době má rybník po revitalizaci, kdy 
byli raci znovu vysazeni spolu s rybami, širokou 
zpevněnou hráz umožňující pohodlné opalování 
a jeho betonová výpusť uprostřed hráze láká ke 

skokům do vody. Ke koupání ho využívají i sku-
pinky sportovců z hotelu Ski. Přestože viditelnost 
pod vodou je již menší, tak je stále čistá, ale i 
chladná. Při troše štěstí můžete stále raky spat-
řit na dně s nitkami bublinek a klepety varovně 
zvednutými k hladině.  Jiří Janíček

Autor článku u Černého rybníku v roce 1959

Koupelna ČsČK v provozu
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Prodlužme si léto

slevy na sluneční 
brýle 20 - 30 %

Optika Petříkovi
Vratislavovo

 nám. 9 • Nové Město na Moravě

Pondělí - Pátek  8,00-17,00 • Sobota  8,30- 11,00
Tel. 604 126 356 a na Fcb

30.
září

Proplácení  
přes mobilní 

aplikaci 

Připojte se 
k nám!

700 Kč na 
pravidelný
pohyb

sport A4.indd   1 16.07.20   13:52

lenka.madericova@realsantreal.cz

733 679 932


Specialista pro tento region

Uzávěrka říjnového vydání firemní inzerce je 14.9. Své poptávky 
zasílejte na: novomestskoinzerce@seznam.cz, tel.: 607 175 673
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MEGA
VÝPRODEJ
SKLADU

15. - 19.9. 2020
ÚTERÝ-PÁTEK  9-17 hod
SOBOTA  8-12 hod

PODNIKOVÁ PRODEJNA KÄSTLE CZ
U POHLEDCE 1347

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2020 17



Přijmeme:
•	optika
•	optometristu

Na Váš životopis se těšíme na: info@ankeoptik.cz 

Do rodinné optiky v Novém Městě na Mor. přijmeme 
pracovitého a zodpovědného kolegu, který má rád 
lidi a smysl pro detail.

Nabízíme:
plný/částečný úvazek
nadstandardní plat
systematické vzdělávání

Požadujeme:
SŠ/VŠ v oboru optik
či optometrie
úsměv a nadšení

   
Rekondiční studio Harmonie

  Vratislavovo nám. 98 • Nové Město na Moravě • 739 945 126

Nevíte si sama se sebou rady? 
Jste zatuhlá? Nic Vás nebaví?  
Přijďte si cvičení zdarma vyzkoušet!

Týden otevřených dveří 21.9.-25.9.2020 
viz provozní doba na našem webu www.harmonienm.webnode.cz

Rekondiční stoly jsou trenažéry pro “pasivní” cvičení 
s elektronickým řízením. Naše zařízení je svým způsobem 
“záchranným kruhem” při bronchiálním astmatu, diabetu, 
problémech se zády, páteří, klouby a cévním oběhem, 
při celkovém omezení pohybu, roztažení svalů, vysokém 
krevním tlaku, revmatismu, artritidě, osteoporóze, skleróze 
kloubů, srdečních nepravidelnostech atd. 
Rekondiční stoly umožňují trpícím těmito neduhy vést aktivní
                                                 způsob života a věnovat se i fitness.    

Nové Město na Moravě 96.5 FM  R-VYSOC

SOUTĚŽ

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Vysočina
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září výstava Nejen krajinami Horácká galerie

září výstava Arnošt Košík (13. 5. 1920 – 6. 1. 1990) Horácká galerie

září výstava Současná sklářská tvorba na Žďársku Horácká galerie

září výstava Malujeme sklem na hrnky Horácká galerie

září výstava
Zakázaná slova – ateliér DESIGNU A VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE – SUPŠ 
JIHLAVA-HELENÍN

Městská knihovna

3.9. 14:30 vzdělávací
Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora – přednáška PaedDr. Zdeňka Martínka – 
pouze pro přihlášené

Kulturní dům, velký sál

4.9. 18:30 sport SFK Vrchovina – SK HS Kroměříž / 5. kolo MSFL NMNM

4.9. 18:30 ostatní Přátelské setkání s vinařem Stanislavem Mádlem   Horácká galerie

7.9. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz Kulturní dům

8.9. 19:00 kino Havel Kulturní dům

9.9. 19:00 divadlo Zamilovaný sukničkář Kulturní dům

10.9. 16:00 kultura Zahajovací lekce tanečního a společenského kurzu Kulturní dům

10.9. 17:00 kultura Uctění památky obětí holocaustu – odhalení Stolpersteinů
Vratislavovo nám., park před 
HG

10.9. 18:00 vernisáž Miloš Budík – Fotografie Horácká galerie

11.9. 15:00 ostatní Otevření Sportovní haly Sportovní hala

11.9. 17:00 vernisáž Vernisáž výstavy Šité / Žité Horácké muzeum

12.-13.9. kultura Dny evropského dědictví aneb Den otevřených dveří památek HG, HM, památky NMNM

12.9. 10:00 kultura
Den otevřených dveří památek – 10:00 odhalení pamětní desky obětem holokaustu 
v I. ZŠ, 11:00 komentovaná prohlídka muzea, 14:00 komentovaná prohlídka města. 
Vstup do HM a HG zdarma

NMNM

12.9. 8:00 trh
Farmářský trh (doprovodný program: v 9:00 – Culinary Club ČR komentované 
porcování tuňáka s Petrem Erinem Kováčem 

Vratislavovo nám., park

13.9. 13:00 kultura
Den otevřených dveří památek - zájezd po stopách partyzánů 
(nutná rezervace v informačním centru na tel. 566 598 750)

Novoměstsko

13.9. 16:00 kino Dolittle Kulturní dům

15.9. 19:00 kino Bobule Kulturní dům

15.9. 20:00 koncert Laco Deczi & Celula New York Horácká galerie

19.9. 12:00 ostatní FabLab Experience – otevřená dílna pro malé i velké kutily Vratislavovo nám.

19.9. 15:30 sport SFK Vrchovina – SK Sigma Olomouc B / 7. kolo MSFL NMNM

21.9. 17:00 divadlo Loutková revue – „Veselá pouť“ s Jů a Hele Kulturní dům

22.9. 19:00 kultura Miroslav Donutil – Na kus řeči Kulturní dům

23.9. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz Kulturní dům

24.9. 18:00 vzdělávací Beseda s MUDr. Jaroslavem Pilným: Pohyb dříve a dnes Kulturní dům, klubovna č. 1

25.9. 19:30 kino ARTkino HG: Palm Springs (2020) Horácká galerie

25.9. 20:00 vzdělávací LiStOVáNí – Jak se stát diktátorem (Mikal Hem) K Club, Tyršova 1001

26.9. 8:00 kultura Oslavy výročí ukončení II. světové války v Novém Městě na Moravě Vratislavovo nám.

26.9. 8:00 trh
Farmářský trh (prezentace značky Regionální potravina spojená s ochutnávkou 
vítězných produktů)

Vratislavovo nám., park

29. 9. 19:00 koncert Pokáč Kulturní dům

29.9. - 4.10. sport Světový pohár horských kol Vysočina Arena

30.9. 19:00 kultura Tančírna – waltz Kulturní dům

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