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Podomní prodejci, neboli také šmejdi, mají 
utrum. V Novém Městě totiž začal platit nový 
tržní řád, jenž zakazuje podomní a pochůzko-
vý prodej. Tím pádem je konec jejich nekalým 
praktikám a mnozí z nás si oddechnou. „Vedl nás 
k tomu především zvyšující se počet stížností. 
A to zejména od starších lidí, které různí šmejdi 
obtěžovali přímo v jejich domovech, ale i na uli-
cích ve snaze jim něco vnutit, často velmi nevy-
bíravým až agresivním způsobem," vysvětluje 
novoměstský starosta Michal Šmarda. Že se lidé 
stávali doslova lovnou zvěří, potvrzuje i ředitelka 
Domu s pečovatelskou službou Hana Janů. „Zce-
la nečekaně se vetřou do budovy a dožadují se 
kontaktů s klienty - to jsou ti slušnější. Loni se 
stalo, že přišli dokonce s předvyplněnými hlavič-
kami tiskopisů a chtěli všechny obyvatele převést 
k jinému dodavateli energie,“ říká.  Tato skupina 
prodejců se ničeho neštítila a využívala zejména 

důvěřivosti a slušnosti seniorů, kteří mnohdy ne-
uměli říci ne. „Řešili jsme případy, že se nechali 
ovlivnit naučenou řečí o výhodné koupi. Výsledek 
byl ale opačný,“ říká šéf městských strážníků Jan 
Hradil. Že byl ve městě zakázán podomní a poulič-
ní prodej, však neznamená, že by venkovní pro-
dej zcela zmizel z ulic. Tržní řád stanovuje místa, 
kde bude nadále možné prodávat zboží či nabízet 
služby. Zároveň určuje dobu prodeje na jednotli-
vých místech. Ta budou vybavena stánky a pulty. 
Nadále se tak budou konat oblíbené farmářské 
trhy a další zavedené prodejní akce. Se slušný-
mi prodejci se budou moci lidé potkat na Vrati-
slavově náměstí, v ulicích Štursova, Budovatelů 
a Křičkova. Zda je řád prodejci dodržován, na to 
dohlédne městská policie. Za nerespektování zá-
kazu uděluje blokové pokuty do výše tisíc korun. 
Případně může přestupek postoupit do správní-
ho řízení, kde hrozí pokuta až třicet tisíc. -mah-

Po spuštění klikacího rozpočtu udělalo naše 
město další krok ke zvýšení transparentnosti. Od 
konce dubna jsou na jeho webu, v oddílu aktua-
lity, zveřejněny materiály k zasedání zastupitel-
stva, a to včetně jejich příloh.  Tyto podklady jsou 
zveřejňovány nejpozději 3 dny před zasedáním. 
Občan má tak volný přístup k zastupitelstvem 
projednávané problematice ještě před jeho za-
sedáním. „Dopředu tedy ví, co se bude řešit, 
a může na jednotlivé body jednání reagovat,“ 
říká místostarosta Nového Města Stanislav Ma-
rek. Občané se totiž mohou zúčastnit zasedání a 
vznést jakýkoliv dotaz k projednávané věci. -mah-

Pravidla pro užívání městských symbolů 
Zastupitelstvo města schválilo nová pravidla 
pro užívání městských symbolů. Ta nahrazují 
obecnou vyhlášku města, jíž se symbolika ří-
dila od roku 1993, tedy dvacet let. Změna při-
chází na základě doporučení ministerstva vni-
tra. Nová pravidla jednak ctí tradici, na druhé 
straně umožňují snadnější využití symboliky. 
S tím se také pojí rozšíření doplňujících sym-
bolů města. Nově byly do pravidel zapracová-
ny logotypy, které plní propagační funkci. Jde 
o značku, kterou by měly využívat subjekty, jež 
jsou podporovány městem, či městské organi-
zace. Dalším doplňujícím symbolem se stala 
insignie starosty. Tento závěsný znak má staros-
ta právo užívat při významných příležitostech 
a občanských obřadech. Do pravidel jsou zahr-

nuty také barvy města, které jsou dané historic-
kým vývojem a jsou odvozeny od znaku města.  
Jsou jimi zlatá a červená.  Novinkou je také 
zmínění pravidel pro tvorbu a užívání symbolů 
místních částí. „Souhlas k užití znaku a logoty-
pu města bude udělovat starosta města, a to na 
základě písemné žádosti,“ poznamenává tajem-
ník MÚ Petr Hanych. Pravidla vymezují pod-
mínky pro užívání symbolů, nemění ale městský 
znak, který udělil městu dne 30. listopadu 1635 
kardinál František kníže Dietrichštejn. Změny 
se rovněž netýkají městského praporu, jenž byl 
udělen městu předsednictvem České národní 
rady dne 7. května 1992. Do již zmíněných do-
plňujících symbolů náleží vedle nově přidaných 
také standarta města a městská pečeť. -mah-

Představení části měststkých symbolů Nového Města na Moravě

znak města logo města a příspěvkových organizací pečeť města znak s kartuší
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Evropský šampionát v rádiovém orientačním běhu

Moderní gymnastika. Postup na MČR 

Novoměstští radní ocenili sportovní výkony za rok 2012 

Jubilant Ing. Kvido Paleček

Novoměstský pohár Soptíků 2013. Startuje II. ročník

Stalo se již dobrou tradicí, že Rada města 
Nové Město na Moravě na návrh Komise pro 
sport, mládež a volný čas každoročně uděluje 
ocenění za sportovní výkony sportovců, kteří 
reprezentovali naše město v předešlém roce.  
Souběžně s tím se oceňují i významné spor-
tovní osobnosti a trenéři, kteří se zasloužili 
o rozvoj novoměstského sportu. Z toho důvo-
du Komise pro sport, mládež a volný čas oslo-
vila občany, sportovní oddíly a další subjekty 

a vyzvala je k zaslání nominací na ocenění za 
rok 2012. Došlé nominace projednala Komise 
pro mládež, sport a volný čas a své závěry před-
ložila radě města ke schválení. Rada je na svém 
zasedání dne 6. května 2013 projednala a od-
souhlasila. Za rok 2012 byli oceněni v oblasti 
sportu v kategorii jednotlivců Michal Žák (bi-
atlon), Miloš Kadlec (skoky na lyžích) a Helena 
Tlustá (atletika - běh). V kategorii kolektiv byl 
oceněn florbalový oddíl  Fbc Orel Nové Město 

na Moravě (florbal). Na závěr rada schválila 
návrh na ocenění osobnosti Ing. Kvido Paleč-
ka za významný přínos běžeckému lyžování na 
Vysočině, a to u příležitosti jeho významného 
životního jubilea. Slavnostní udílení cen se 
uskuteční 21. června na Vratislavově náměs-
tí v rámci městské slavnosti NOVA CIVITAS 
v souladu s předpokládaným programem.

Žofie Řádková, 
tajemnice Komise pro sport, mládež a volný čas

Ing. Kvida Palečka si většina z nás představí jako 
vynikajícího odborníka v dopravním inženýrství 
a současně bývalého závodníka a později lyžařské-
ho funkcionáře. Jako rodák z nedalekého Strážku 
nastoupil do reálného gymnázia v Novém Městě 
na Moravě. To ho nejen výborně připravilo ke stu-
diu na vysoké škole, stavební fakultě, ale zásluhou 
prof. Jiřího Beranovského, který si všiml sportov-
ně nadaného studenta, nastartovalo i jeho závodní 
kariéru v běhu na lyžích. Studium na vysoké škole, 
lyžování a přátelství a později sňatek se spolužač-
kou z gymnázia Dagmar Kalinovou - to byl základ 
jeho životní cesty. Po absolvování vysoké školy 
nastoupil na umístěnku do Dopravních staveb 
Olomouc, závod Žďár nad Sázavou, později Brno. 
Zde absolvoval všechny kariérní funkce, včetně ře-
ditele podniku, kterou zastával dlouhá léta. Podnik 

Dopravní stavby byl za jeho působení generálním 
dodavatelem části dálnice Praha – Brno, podílel se 
na výstavbě Masarykova okruhu v Brně nebo vý-
stavby a uvedení do provozu dálničního mostu ve 
Velkém Meziříčí. Dopravní stavby neopustil až do 
svého odchodu do zaslouženého důchodu. Jeho 
sportovní kariéra po skončení závodní činnosti 
měla dva směry. Ve Sportovním klubu v Novém 
Městě na Moravě se na Ing. Kvida Palečka obra-
celi v technických záležitostech. Pro Středisko vr-
cholového sportu v Brně, pracoviště Nové Město 
připravil výstavbu asfaltové dráhy pro trénink na 
kolečkových lyžích v dnešní Vysočina Areně, kte-
rá byla po výstavbě jednou z  nejlepších na světě. 
Málo známá je i jeho činnost na přípravě Světo-
vých pohárů v lyžování – „Zlaté lyže“. V době, kdy 
nebyly žádné technické vymoženosti, kdy se veš-

keré pozvánky a agendy psaly ručně, tak pomohl 
se svými zaměstnanci z Dopravních staveb tuto 
činnost ve vzorné kvalitě a bez jakýchkoliv nároků 
zajistit. Jeho druhým sportovním směrem byla 
jeho rodina a sportující dcery. Kvido Paleček se 
přímo podílel na jejich sportovním vývoji a stříbr-
ná olympijská medaile ze Sarajeva a další světové 
úspěchy v běhu na lyžích dcery Dáši jsou přímým 
důsledkem rodičovského vlivu. Neméně důležitá 
byla i jeho dlouhodobá funkce předsedy Sportov-
ního klubu v době, kdy klub začínal budovat no-
vou infrastrukturu. Jubilantovi přejeme do dalších 
roků pohodu, pevné zdraví, čas na úspěšná vnou-
čata a dost času na výchovu pravnuka. Děkujeme 
za celoživotní nenápadnou, ale nenahraditelnou 
službu Sportovnímu klubu a celému Novoměst-
sku.       Sportovní klub Nové Město na Moravě

Po úspěšném premiérovém ročníku, který se 
uskutečnil v roce 2012, se blíží start druhého 
ročníku soutěže mladých hasičů v požárním 
útoku. Loni se tohoto poháru zúčastnilo přes 
120 mladých hasičů z Nového Města, Křídel, 
Dlouhého, Zubří, Bohdalce, Nové Vsi a Rad-
ňovic. Soutěž se konala ve dvou kategoriích 

(mladší 6-11 let a starší 12-15 let). Obhajovat 
loňský titul budou v mladší kategorii hasiči 
z Radňovic a v kategorii starší to budou hasiči 
ze Zubří. Novinkou pro tento rok bude nově 
vytvořená dorostenecká kategorie. Současně 
přibudou další sbory, které začínají s mladý-
mi hasiči. Jsou jimi hasiči z Petrovic a Rokyt-

na. Předpokládáme, že se soutěže zúčastní 
okolo 160-170 mladých hasičů z regionu. 
Další změnou je i termínový kalendář, který 
se namísto pěti soutěží v roce 2012 rozrostl 
na sedm pohárů. Další výsledkový a infor-
mační servis najdete na webových stránkách 
SDH Zubří (www.obeczubri.cz/hasici). -luk-

Zuberští hasiči  uspořádali předkolo Plamen
Dne 11. května uspořádali dobrovolní hasiči 
z novoměstského okrsku v Zubří předkolo 
hry Plamen. V sobotu odpoledne začali měřit 
své síly mladí hasiči z SDH Zubří, Nového 
Města na Moravě, Nové Vsi, Petrovic a Slav-
kovic.  Na místní fotbalové hřiště se sjelo 68 
dětí ve věku od 6 do 15 let. Společně s nimi 
přijeli i jejich vedoucí a rodiče, aby je podpo-
řili v jejich výkonech. Ve třech disciplínách 

(požární útok, požární útok CTIF a štafeta 
CTIF) soutěžilo v kategorii starší 5 družstev 
a v kategorii mladší družstva 3. První místo 
u mladších hasičů obsadilo družstvo ze Zub-
ří, na druhém místě skončilo Nové Město 
a na třetím místě se umístili hasiči ze Zubří.  
V kategorii starších obsadili první příčku 
hasiči ze Zubří, na druhém místě byli hasiči 
z Nového Města, třetí místo patří Slavkovicím, 

čtvrtí byli hasiči z Petrovic a pátí skončili hasiči 
z Nové Vsi. Poděkování patří všem soutěží-
cím a jejich vedoucím za to, že všichni toto 
klání přežili ve zdraví.  Další poděkování patří 
panu Jaroslavu Štejdířovi za záštitu celé sou-
těže, logistickému týmu z pořádajícího sbo-
ru Zubří za přípravu disciplín a občerstvení 
a také všem rozhodčím za jejich trpělivost a vý-
drž i přes nepříznivé počasí. Petra Svobodová

Ve dnech 12. až 16. června se v okolí Nového 
Města bude konat další z velkých mezinárodních 
akcí, tentokráte Mistrovství Evropy žáků a do-
rostu v rádiovém orientačním běhu EYAC 2013. 
Základem tohoto sportu, který vychází z tradič-
ního „orienťáku“, je pomocí přijímače a mapy 
vyhledat stanovený počet kontrol (vysílačů) 
a v co nejkratším čase doběhnout do cíle. Mapy 
se používají stejné jako pro klasický orientační 
běh, jen v nich chybí zákres umístění kontrol. 
Závodník musí mít nejen dobrou fyzickou kon-
dici, ale i schopnost ovládat zaměřovací přijímač, 
rychlý úsudek a umět se pohybovat a orientovat 
dle mapy v neznámém terénu. Šampionátu se 

zúčastní přes 100 startujících z 11 států Evropy. 
Závodníci změří své síly na klasické trati a poprvé 
v historii ME také v atraktivním sprintu. Česká 
republika patří mezi světovou špičku tohoto spor-
tu a naši reprezentanti vozí z velkých světových 
akcí pravidelně medaile. Zkušenosti organizáto-
rů s pořádáním mezinárodních závodů, náročné 
terény a neopakovatelná atmosféra Žďárských 
vrchů dávají záruku velmi hodnotné sportov-
ní akce. O důvod víc přijít podpořit naše mladé 
reprezentanty. Cílové prostory jsou sice zatím 
utajené, ale včas budou zveřejněny na plakátech 
a webových stránkách soutěže (www.eyac2013.
com) a Novoměstska (noviny.nmnm.cz). -KH-

V  sobotu 4. května bojovala děvčata z  naše-
ho oddílu o postup na Mistrovství ČR v  ZP 
moderní gymnastiky. Přípravou na tento ob-
lastní a velmi důležitý závod byl závod, kte-
rý se konal ve Žďáru nad Sázavou 20. dubna. 
V  tomto závodu si naše děvčata poměřila své 
výkony s  vrstevnicemi z  celé České republiky 
ve velmi silné konkurenci cca 200 závodnic. 
Z oblastního závodu děvčata dovezla 5 medailí 
a další velmi pěkná umístění. Na Mistrovství 
České republiky, které se bude konat 1. června 
v Ostravě si zajistily účast Jolana Horváthová 
a Kristýna Pejchalová. Obě děvčata postupují 
přímo, další dvě závodnice Daniela Horvátho-
vá a Nikol Dítětová čekají na rozhodnutí 
o postupu. Všem děvčatům blahopřejeme ke 
krásným výsledkům a přejeme úspěch v  dal-
ších závodech. L. Zdražilová, ZŠ L. Čecha

Výsledky:

0. kat. C: 2. místo L. Lorencová, 
0. kat. A: 6. L. Klementová, 7. A. Slonková, 9. 
L. Fialová, 11. M. Zavadilová, 12. M. Slonko-
vá, 
1. kat.: 1. místo J. Horváthová, 5. V. Smolíko-
vá, 8. M. Křivánková, 14. – 15. D. Bláhová a 
H. Blahová, 19. M. Šenkeříková, 20. K. Svo-
bodová  
2. kat.: 3. místo N. Dítětová, 5. V. Trödlerová, 
8. J. Svrčková, 11. E. Oravcová
3. kat.: 3. místo D. Horváthová, 4. P. Šaclová, 
7. A. Šanderová, 
4. kat.:  2. místo K. Pejchalová

Budoucnost florbalu v Novém Městě
Starší žáci, dorost a muži „B“ již odehráli všech-
ny zápasy sezóny 2012/13.  „Starší žáky letos 
pravidelně doplňovali ti mladší a získávali přede-
vším zkušenosti. I přesto se jim poměrně dařilo 
a skončili na čtvrtém místě divize s 15 body. Na 
postup do finále to letos nestačilo, ale zkušeností 
získali dostatek a příští sezónu budeme silněj-
ší,“ říká hlavní trenér Jakub Čuhel. V kategorii 
dorostenců jasně vyhrály divizi Šlapanice se 34 

body.  Našemu výběru se to i přes několik špat-
ných výkonů a ztrát bodů v posledních minutách 
podařilo a do finále jsme postoupili s 19 body 
ze třetí pozice. Na finálovém turnaji se však bo-
hužel nedařilo a vyhráli jsme pouze jeden zápas 
z pěti. Jaké pozitivum vidí Jakub Čuhel u této 
kategorie? „Důležité je, že se dorostenci začínají 
prosazovat i v mužské kategorii. Je to dobrý pří-
slib do budoucna.“ Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Sourozenci Pinterovi na Slovensku
V sobotu 23. března se na Slovensku ve městě 
Pezinok uskutečnil Mezinárodní turnaj v judu. 
Turnaj se konal v místní JUDO ARÉNĚ, a to 
za účasti velké konkurence z Ukrajiny, Rakous-
ka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, 
Slovinska, Česka. Turnaje se také zúčastnili 
sourozenci Michaela a Daniel Pinterovi. Turnaj 
zahájili nejmladší závodníci v kategorii 2005 
a mladší (kategoriie D). V této kategorii starto-
vala i Michaela Pinterová z Pohledce a ve váze 
do 26 kg vybojovala stříbrnou medaili, což je 
její první velký zahraniční úspěch. Vrcholem 
turnaje byla kategorie A (ročníky 2000, 1999). 
V této věkové kategorii do 42 kg vybojoval 1. 
místo Daniel. Jeho vítězná bitva s ukrajinským 
reprezentantem byla krásnou tečkou za tímto 
turnajem. Po přespání v nádherném penzionu 

Rozálka v Pezinku se judisté zúčastnili výcvi-
kového táboru v JUDO ARÉNĚ. Následovaly 
soutěže v Kamenici, v Chomutově a v Hranicích 
na Moravě, ve kterých sourozenci vždy stáli 
na bedně. V květnu cestoval Daniel společně s 
výběrem žáků a Tréninkovým střediskem mlá-
deže při SK KP  Brno, kterého je členem, na 
turnaj do Budapeště. Pak jej čeká dvoutýdenní 
tréninkový kemp a následně soustředění v Itálii 
a v České republice. Nabírat síly bude na Borovince 
u Bystřice nad Pernštejnem a v Borech u Velké-
ho Meziříčí. Poslední týden v srpnu odjíždí hájit 
české barvy na turnaj do maďarského Sikló-
su. Poté opět následuje soustředění. Vrcholem 
sezony bude mezinárodní turnaj včetně Čes-
kého poháru v Brně, který se uskuteční v září. 
Ing. René Pintera, BA - trenér  juda při DDM 

Budoucí 
reprezentanti?
Právě skončená zimní sezóna byla v krátké his-
torii novoměstského biatlonu tou nejúspěšnější. 
Svěřenci biatlonového oddílu startovali mimo 
jiné na Mistrovství světa juniorů a dorostenců, 
na závodech EOYWF (Evropský olympijský 
mládežnický zimní festival), na Mistrovství Ev-
ropy juniorů a na závodech Olympijských na-
dějí. Pěkná umístění si vybojovali i na Mistrov-
ství České republiky s mezinárodní účastí, kde 
se soupeřilo v rychlostním a stíhacím závodě.
V celkovém hodnocení Českého poháru za zimní 
sezónu skončili naši svěřenci ve svých kategori-
ích takto: Lukáš Dostál čtvrtý, Jan Burian druhý, 
Martin Žák šestý, Jan Tkadlec druhý, Matouš 
Slonek čtvrtý, Petr Holek pátý, Martin Klouda 
sedmý, Anna Tkadlecová třetí a Kristýna Černá 
sedmá. Dorostenecké družstvo novoměstských 
biatlonistů pod trenérským vedením Jiřího Žáka 
a Libora Tkadlece obsadilo celkové třetí místo. 

„Účast a dobrá umístění na mezinárodních závo-
dech dělají novoměstskému mládežnickému bi-
atlonu dobré jméno. Jeden titul, čtyři stříbra a tři 
bronzy z domácího mistrovství ČR mají také vel-
kou hodnotu,“ komentoval výkony svých svěřen-
ců trenér Jiří Žák a dodává: „Za největší úspěch 
považuji to, že za předvedené sportovní výkony 
byli Jan Burian a Lukáš Dostál pro nadcházející 
sezónu zařazeni do juniorské reprezentace.“ -KH-

Jiří Žák opět vítězí
V neděli 21. dubna se ve Vysočina Areně usku-
tečnil atletický závod třetího ročníku Arko-

-Trophy, který je zařazen do seriálu 28. roč-
níku Českého poháru v horských bězích. 
V hlavním závodě se běželo na trati dlouhé 
10 kilometrů se součtem převýšení 700 met-
rů. Za slunečného počasí se celkovým vítězem 
mezi muži stal Novoměšťák Jiří Žák z klubu 
Technika Brno Extreme. Mezi ženami byla nej-
rychlejší Kamila Gregorová ze Salomon. -KH-

Více sportovních zpráv na:
noviny.nmnm.cz
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