
 Čestní občané města Nové Město na Moravě
(vycházím z dostupných zdrojů a historických podkladů)

Rok udělení:

1855 

Dr. Josef Kopřiva - c.k. okresní komisař v Novém Městě na Moravě, autor prvních 
tištěných dějin Nového Města. 

1859 

P. Karel Kandus – farář v Obyčtově, novoměstský děkan, předseda novoměstské 
hospodářské okresní jednoty

1861

 Anton (rytíř) von Schmerling – státní ministr Rakouského císařství, tvůrce únorové 
ústavy jíž byla fakticky ukončena éra bachova neoabsolutismu a obnovena ústavnost v 
habsburské monarchii

1891 

Josef Jelínek, starosta města

1903 
Jan Nepomuk Heimrich – poslanec Moravského zemského sněmu pro obvod Nové 
Město, Žďár a Bystřice a Říšské rady, továrník v Bohdalově a Jihlavě

 1903
 Jan Slavík, zemský školní inspektor v Brně – za zásluhy o získání zemské a státní 
subvence na stavbu budovy novoměstské reálky

1903 
JUDr. Adolf Stránský, zemský a říšský poslanec, advokát v Brně, novinář

1922 
 MUDr. Josef Svítil-Karník, spisovatel a překladatel, novoměstský lékař

20.9.1940 
Josef Jelínek, několikaletý starosta města, když se na závěr života odstěhoval do 
Pardubic 

17.12.1908 
Leander Čech, ředitel novoměstské reálky, literární historik  a kritik, národní buditel

 30.1.1934 
Josef Sadílek, stavitel a starosta města 

 30.1.1934
Karel Němec, novoměstský rodák, malíř, grafik a dřevorytec



5.5.1946 
Dr. Edvard Beneš, president republiky 

5.5.1946
armádní generál  Antonín Hasal, ministr dopravy v Košické vládě, zemřel v emigraci 
USA

9.12.1946 
arm. generál Ludvík Svoboda, pozdější prezident republiky

23.4.1948 (někde se uvádí již i rok 1946)  
Klement Gottwald, předseda vlády Československa

24.11.1948 
JUDr. Bohumil Hochmann, prům. referent Zemského národního výboru v Brně – za 
zásluhy o hospod. povznesení města, za podíl na umístění a vybudování továrny Chirana 
v NMNM. 

17.12.1965 
Karel Konvalinka, hudební skladatel – k jeho k 80. narozeninám

 Datum udělení čestného občanství města neznáme 
 Vincenc Makovský (* 3.6.  1900 +28.12.1966), sochař

 Datum udělení čestného občanství města neznáme
Jaroslav Křička, hudební skladatel

8. května 1972

členům partyzánského oddílu zvláštního určení Záře (Zarevo) :

Pavlu Vasiljeviči Fjodorovi 
Vladimíru Franceviči Kadlecovi (čs. Zástupce Vladimír František Kadlec, náčelník 
štábu, po válce žil v SSSR)
Nikolaji Vasiljeviči Bolotinovi 
Grigorii Vasiljeviči Pavlovskému 
Denisi Gavriloviči Kulešovi 
Alexeji Michailoviči Bělovovi 
Jurii Fjodoroviči Ulijevovi 
Nikolaji Melničukovi 

1980 
Josef Jelínek, učitel, čestné občanství uděleno  k 95. narozeninám 

1994
Prof. Dr. Ing. Josef Vykutil, vědec, český zeměměřič, vysokoškolský pedagog, geograf a 
kartograf, narodil se v Olešné, zemřel v Brně, pohřben v Olešné do rodinné hrobky – 
čestné občanství města uděleno ke 100. výročí stř. školy ve městě 



1994
 Prof. Jiří Šebek, grafik a malíř, historik umění, narozen v Novém Městě na Moravě, 
zemřel v Praze, pohřben v Novém Městě do rodinné hrobky - čestné občanství města 
uděleno ke 100. výročí stř. školy ve městě

1994
Prof. RNDr. Miroslav Smejkal, CSc., student novoměstské reálky, botanik a vědec, 
přední znalec floŕy ĆR a SR - čestné občanství města uděleno ke 100. výročí stř. školy v 
našem městě

1994 
Věra Frömlová – Zezuláková, narodila se v NMNM, abiturientka novoměstského 
gymnázia, ak. malířka a restaurátorka se specializací na gotickou deskovou malbu - 
čestné občanství města uděleno ke 100. výročí stř. školy v našem městě 

1995
Jaroslav Zajíček, vynikající sportovec – běh na lyžích, startoval na ZOH ve Sv. Mořici a 
sportovní činovník, žil v Radňovicích

1995 
Generálmajor Ing. Rudolf Pernický,  význačný odbojový pracovník

20.12.2007
Cyril Musil, významný odbojář, narozen ve Studnicích, zemřel v Torontu, Kanada

17.3.2009 
Jiří Brady, novoměstský rodák, přeživší jako jediný z rodiny holokaust, zemřel v Torontu v 
Kanadě, zasloužil se o propagaci svobody a tolerance
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