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Novoměstsko

Léto a prázdniny 
jsou v Novém Městě na Mora-

vě v letošním roce poznamenány 
velkými komplikacemi v dopra-
vě.  Vedle investic města na uli-
cích Křenkova, Monseova a Mí-
rová a částečně i Tyršova nás i 
turisty nejvíce omezují uzávěrky 
na  tazích a příjezdech  od Žďáru 

nad Sázavou, Svratky a Jimramo-
va, čeká nás uzávěrka i směrem 
na Bobrovou.  Zcela odříznuta 
byla na čas Holubka a Maršovi-
ce nebo Rokytno a dočká se i Po-
hledec. Občané museli do svých 
domovů dojet až přes Vlachovice 
nebo nechat auto na ulici Nezva-
lově a domů dojít pěšky.  Opra-
vy průjezdu městem po ulici Ma-
sarykově a opravované tahy do 
okolí Nového Města na Mora-
vě jsou realizovány krajem Vyso-
čina. A já doufám, že vedle pře-
kvapení, které nás, díky těmto 
narychlo naplánovaným investi-
cím, trochu zaskočilo, se dočká-
me i opravy ulice Žďárské, která 
je ze všech komunikací ve vlast-
nictví kraje na území města v 
nejhorším stavu. 

Moc děkuji za trpělivost všem 
Novoměšťákům i návštěvníkům. 
Myslím, že opravené silnice za to 
stojí. Děkuji i vedení kraje. Opra-
vené silnice jsou vždy dobrou vi-
zitkou. Zejména při návštěvách 
zahraničních turistů či účastníků 
vrcholových světových sportov-
ních soutěží. 

Zdeňka Marková, 
starostka města

Léto a kola patří nerozlučně k sobě. A přidá-li se trocha odvahy a trocha 
recese, jsou z toho závody přes rybník – tradiční letní zábava i podívaná pro 
velké i malé. Podobně se závodilo i v neděli 19. července v Pohledci. Viz sní-
mek dole,  foto Martin Drápalík.

Novoměstské sociální služby vede nová ředitelka. Co připravuje Ing. Hana Janů?

Jak to tedy bude, paní ředitel-
ko? Budete pokračovat ve všem, 
na co je veřejnost zvyklá? 

Možná bude dobré, když nejdří-
ve trošku připomenu, kdo jsme, 
proč tady v Novém Městě posky-
tujeme službu a jaké máme poslá-
ní. Posláním pečovatelské služby je 
poskytovat pomoc lidem, kteří se 
z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního po-
stižení ocitli v nepříznivé sociální 
situaci a vyžadují pomoc jiné oso-
by. Služba je poskytována v jejich 
domácnosti, a to na základě indi-
viduálních potřeb. Jedná se o tyto 
služby: např. pomoc při osobní hy-
gieně, pomoc při zajištění chodu 
v domácnosti, dovoz oběda a jeho 
podání, nákupy, pochůzky, dopro-

vod k lékaři. Pečovatelskou služ-
bu poskytujeme v bytech uživate-
lů na území města Nového Města 
na Moravě a tato služba je nabíze-
na tak, aby uživatelé služby moh-
li setrvat maximální dobu ve svém 
přirozeném prostředí, s úsilím o 
zachování vlastní soběstačnosti. 
Službu lze kombinovat s péčí ro-
diny nebo jiného poskytovatele. 
Naší cílovou skupinou jsou senioři 
a osoby se zdravotním postižením 
(od 19 let věku). Služba je posky-
tována ve vymezeném čase: terén-
ní pečovatelská služba v pracov-
ní dny od 7.00 hod do 22.00 hod., 
v bytech  v Domě s pečovatelskou 
službou (dále DPS) je zajištěna ne-
přetržitá služba. 

(dokončení na str. 4)

Od 1. července je novou ředitelkou Novoměstských sociálních služeb 
Ing. Hana Janů. Uspěla ve vypsaném výběrovém řízení a na místo ře-
ditelky přešla z dosavadní funkce ekonomky tohoto zařízení. Jaké má 
plány? Připravuje změny? Co vlastně může novoměstská veřejnost a 
zejména tradiční seniorská klientela Novoměstských sociálních služeb 
v příštích měsících očekávat?
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Z významných

výročí

Sňatky
11. července

Zuzana Hiesböcková Milan Dobiáš
18. července

Lucie Černá   Lukáš Procházka
Jana Kozlová   Josef Kakač

8. srpna
Šárka Nováková   Jaromír Šebek
Miloslav Novotný  Eva Ambrožová

1. 9. 1954 zemřel v Novém Měs-
tě na Moravě Zdeněk Bažant 
(akademik, prof. VUT- staveb-
ní mechanika, rektor, 55. výročí 
úmrtí, narodil se 25. 11. 1879 v 
Prostějově)
3. 9. 1944 zemřel v Bad Gastei-
nu (Rakousko) František Drdla 
(houslista dvorní opery ve Vídni, 
ředitel orchestru, hudební sklada-
tel, 65. výročí úmrtí, narodil se 28. 
11. 1868 ve Žďáru nad Sázavou) 
7. 9. 1929 zemřel v Novém Městě 
na Moravě Petr Šír (kronikář, 80. 
výročí úmrtí, narodil se 1845 ?)
11. 9. 1904 se v Novém Městě na 
Moravě narodil Bohuslav Vodič-
ka (malíř, samouk, 105. výročí na-
rození, zemřel 5. 12. 1939 v Novém 
Městě na Moravě)

Horácké muzeum

„Po stopách pohanských památek 
na Novoměstsku“ 

(Národní politika, 20. 1. 1940)
Obětní kámen, popelnice a jiné nálezy. – 

Zajímavý původ horáckých měst a obcí.

Narození
  4. 7. Martin Petr
23. 7. Eliška Šišková
  1. 8. Lukas Jan Pestr
  7. 8. Kristýna Ťupová
  9. 8. Marek Mužátko
10. 8. Diana Lukešová

Z málo známé historie města a okolí
Čas od času nezaškodí prolistovat staré archiválie a seznámit se s tím, co 

napsali o málo známých úsecích historie Novoměstska naši předchůdci. 
Díky pečlivé práci pracovníků z Okresního archivu ve Žďáře nad Sáza-

vou se tak můžete seznámit s několika  články o pohanských památkách, 
pamětních kamenech a dalších zajímavostech na  Novoměstsku, které byly 
publikovány v celostátních periodikách ve 30. a 40. let 20. století.    

Texty se našly v pozůstalosti bývalého vrchního rady státní osvětové 
služby Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně, Ing. 
Stanislava Sochora, rodáka ze Slavkovic.  

Tak jako tyto články při čtení oslovily mne, předpokládám, že si najdou 
své čtenáře i mezi všemi zájemci o novoměstskou historii.   Ž. Řádková

Novoměstský kraj je chudý na pa-
mátky z pohanské doby. A přece z 
těchto památek bylo možno usou-
diti na způsob života tehdejšího 
lidu na Horácku při českomorav-
ské hranici.

Že se nezachovalo dosti pamá-
tek na rannou dobu dějin na Ho-
rácku, to způsobila především ob-
rovská rozloha hustých hvozdů při 
hranici Čech a Moravy. Tyto hvoz-
dy byly přeťaty cestami, které vedly 
severně, nebo jižně Novoměstska a 
tak byl styk osad v tomto prostoru 
s ostatními kraji moravskými nebo 
českými velmi řídký. Proto také se 
nezachovaly dostatečné památky na 
pohanskou dobu v tomto území.

Jakkoli není ani dostatečných 
památek na dobu vzniku jednot-
livých míst a osad na Novoměst-
sku; sousedním Bystřicku, lze 
přece jen z několika málo histo-
rických faktů určiti, jak asi vyhlí-
žel život na Novoměstsku na pře-

lomu doby mezi pohanstvím a 
křesťanstvím.

V severním výběžku Novoměst-
ska, těsně při české hranici, jsou u 
vesnice Milovy „Perničky“. Je to 
skalnaté místo, kde je balvan, kte-
rý kdysi dávno sloužil za obětní ká-
men, na němž se přinášely oběti 
Perunovi. Odtud i název Peruničky, 
zkrácený v Perničky.

Jinou památkou na pohanskou 
dobu na Novoměstsku jsou dvě po-
pelnice, nalezené při stavbě Obec-
ní spořitelny v Novém Městě a Li-
dového domu v Novém Městě. Obě 
popelnice jsou v městském museu. 
Místa, kde popelnice byly nalezeny, 
ukazují na značnou rozlohu pohan-
ského pohřebiště.

Konečně byla nalezena sekýrka, 
která je dalším dokladem o obydle-
ní Novoměstska v pohanské době, 
tedy v dřívějších dobách, než jsou 
zachovány nejstarší zápisy o mís-
tech a vesnicích Novoměstska. 

Jména měst a osad, jako Žďár, 
Ždírec, Zubří, Polom, Budeč uka-
zují, jak vypadal kraj v prvních 
dobách osídlení této části Horác-
ka. Žďár, Ždírec,  pocházejí od slo-
va „žár“. Hvozdy se kácely, vypa-
lovaly, zářily, odtud žár, nesprávně 
Žďár. Jméno osady Zubří pak na-
svědčuje, že v době praotce Čecha 
žil zde v hustých lesích zubr. Ostat-
ně i na nedalekém hradě Pernštejně 
jest nad vstupní branou erb slavné-
ho moravského rodu, pánů z Pern-
štejna – zubří hlava. Název Polom 
jest prastarého slovanského půvo-
du. Tento název vesnic se vyskytu-
je dosti často na východní Moravě, 
ve Slezsku, častěji na Slovensku, v 
Tatrách i v Bulharsku. Náleží k ná-
zvům osad, v západních českých 
oblastech se málo objevujícím. Stej-
ně tak i Budeč, které připomíná Bu-
deč prvních Přemyslovců.

Některé rodiny pronikly při osíd-
lování Moravy do hornatých a stále 
většími lesy více a hustěji prostou-
pených krajů Horácka. Zde je oče-
kával tvrdý boj s přírodou. Podob-
ně jako v Čechách u Kouřimi, tak i 
zde se vypalovaly lesy, aby byla kra-
jina vhodnější k přebývání a půda 
schopná pro zemědělské podniká-
ní. Ovšem, hospodářský rozvoj pr-
votních obyvatel Novoměstska byl 
tvrdý a v době, kdy za Mojmírovců 
vyrůstalo mohutné ústředí – Vele-
hrad, Horácko ještě představovalo 
kraj hospodářsky i společensky ne-
dostatečně organisovaný.

Pohanská doba nezanechala však 
ani dosti památek na jih od Novo-
městska. Na Velkomeziříčsku se 
uchoval jen název vesnice Dědkov. 
Toto místo bylo pohanům posvátné. 
Byli tam vystaveni bůžci a ochránci 
rodin, zvaní Dědkové.      B. M. Paar

Platím!!! - Výstava registračních 
pokladen ze sbírek Múzea ob-
chodu Bratislava. (do 30. srpna)
Na měsíc září připravujeme vý-
stavu s názvem „Horácká lidová 
architektura“.
Na panelech budou k vidění fo-
tografie vybraných typů lidové 
architektury spolu s vysvětlují-
cími texty, ve vitrínkách některé 
stavební materiály, modely sta-
veb apod. Tato výstava je výsled-
kem přípravných prací a zároveň 
součástí propagace chystané pu-
blikace “Stavební kultura západ-
ní Moravy“. 

Výstava květin 

a obrazů
Moravec kulturní dům,

22. a 23. srpna
9 – 18 hodin

kolekce jiřinek, mečíků, 

růží, kaktusy, sukulenty…
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Kino

Klub seniorů
po 7. 9., DPS, 16 hod. -  Zaháje-
ní sezony, organ. záležitosti,  vol-
ná zábava – zážitky z léta.

Horácká galerie
 Ladislav Zívr – Výběr ze so-

chařské tvorby, výstava ke 100. 
výročí narození  (do 30. srpna)

 Karel Němec – Z moudrosti 
předků i vlastní  (do 30. srpna) 

 Vysočinou (do 30. srpna) 
 Josef Thér – Proměny (do 30. 

srpna)
 Jan Chaloupek a Lucie Olivová 

Čínské pohádky (kresby a obrazy, 
videoprojekce) vernisáž ve čtvr-
tek 3. září v 15 hodin v zámeckém 
podkroví. Doprovodná akce: Před-
náška o čínské a tibetské medicíně 
„Návrat ke zdraví“ v úterý 8. září  v 
17 hodin a v úterý 15. září v 17 ho-
din vždy v zámeckém podkroví

 Josef Kremláček Podezřelá sku-
tečnost (výběr z knižních ilustrací a 
malířského díla), vernisáž ve středu 
9. září v 15 hodin v červeném sále

21. pá ve 20 h.  
T.M.A.
ČR 2009, horor, 90 min, nevhodný 
do 18 let, premiéra, 70 Kč – Umělec  
se vrací do domu, kde prožil dětství. 
Začíná podléhat energii tajemného 
místa a odhalovat dávné tragédie.
26. st 20 h.
Případ nevěrné Kláry
ČR 2009, komedie, 95 min, ne-
vhodný do 12 let, premiéra, 65 Kč 
– Adaptace tragikomického romá-
nu M. Viewegha.
28. pá ve 20 h.
Wrestler
USA 2008, sportovní drama, české 
titulky, 109 min, nevhodný do 15 let, 
premiéra,  65 Kč – Žil  pro vzrušení 
z show a pro obdiv fanoušků. Infarkt 
ho donutil odejít do důchodu… 
2. st v 17,30 h.
Doba ledová 2: Obleva
USA 2006, animovaná komedie, 
český dabing, 91 min, přístupný, 
děti do 12 let zdarma, ostatní 52 
Kč - Komedie nabitá akcí, roman-
tikou a nerozbitným přátelstvím, 
co roztaje srdce všech - nezávisle 
na věku. (Doba ledová 3: Úsvit di-
nosaurů uvedeme 15. a 16. 9.)
5. so ve 20 h.
Krvavé pobřeží
Čína 2009, historický velkofilm, 
české titulky, 147 min, přístup-
ný, premiéra, 65 Kč - Čína v roce 
208 n. l.,  rozdělená do mnoha pro-
ti sobě bojujících států. Ambicióz-
ní premiér se chce prohlásit za je-
diného vládce sjednocené Číny. 
Bitevní scény, válečné strategie, 
souboje a choreografie představují 
jeden z vrcholů filmu.

Zdislavácký rekondiční pobyt 
Ve dnech 16. - 18. června jsme 

společně prožili hezké chvíle v ho-
telu Skalský Dvůr a v jeho oko-
lí. V rámci tohoto pobytu jsme se 
účastnili dětské mše svaté v Lísku, 
prohlédli si zdejší krásy přírody. V 
pěkném prostředí u rybníka jsme 
si zasoutěžili v letní olympiádě.

Někteří z nás si protáhli svá těla 

při hře tenisu, jiní využili hotelo-
vý bazén. Radost měli naši uživate-
lé z pěkných cen, které si nakoupili 
výměnou za žetony získané po spl-
nění úkolů ve hře „obchod“. Prv-
ní večer byl zakončen diskotékou 
a druhý společným posezením při 
kytaře. Jako překvapení na závěr 
nám členové dramatického obo-

ru ZUŠ z Nového Města na Mora-
vě přijeli zahrát vtipné představení 
o krtečkovi.

Síly jsme dočerpávali krásným po-
časím, velice dobrým jídlem a hez-
kým přístupem těch, kdo se o nás 
starali. A tak velký dík patří všem, 
kteří nám tento pobyt umožnili.

                                 Zdislaváci

Nad Zasrancem
vlaje prapor

O nevšední a nápadité iniciativě 
novoměstské místní části „Svatoján-
ská“ psalo Novoměstsko loni v září. 
Nyní má tato část Nového  Města 
na Moravě i svůj prapor. Bude vlát 
na stožáru u domu manželů Kraue-
rových. 

My, kteří máme život spojený se 
„Zasrancem“, jsme na toto místo 
hrdí a děkujeme všem, kteří dělají 
vše pro jeho propagaci. 

VP + RB

Výlet s EZOPem do ZOO v Praze
Výlet se uskutečnil dne 9. červen-

ce. Ráno v 6:30 jsme měli všichni 
sraz u EZOPu. Několik minut po 
půl sedmé jsme vyráželi k vlako-
vému nádraží. Pracovníci z EZO-
Pu nás rozdělili do skupinek, kaž-
dé dítě si hlídalo svého pracovníka. 
Když přijel náš vlak, tak jsme spo-
kojeně odjížděli do Žďáru nad Sá-
zavou, kde jsme poté přestupova-
li do rychlíku. Cesta byla dlouhá, 
ale zábavná. Hráli jsme karty, díva-
li se z okna, což byla pro některé le-
grace. Cesta trvala tři hodiny. Když 
jsme dojeli do Prahy, přestupovali 
jsme do metra, z metra do autobu-
su a byli jsme v zoo. Jenom co jsme 

přijeli, začalo pršet!!! Ale pršelo je-
nom chvílemi. Uvnitř zoo jsme se 
rozdělili na skupiny „mladšáci“ 
a „staršáci“. Uvnitř bylo opravdu 
moc zvířat. Prvně jsme procháze-
li kolem ptáků, kde byli papouš-
ci, andulky, kakadu, ara a spousta 
dalších. Byli tam velcí sloni, hro-
ši, žirafy a velká anakonda, švá-
bi, pavouci, lemuři a další krás-
ná zvířata. Mě nejvíc zaujali žirafy, 
hadi, lvi, tygři, hroši a sloni. Kaž-

dý si tam určitě našel svoje zvířát-
ko. Dali jsme si občerstvení a po-
tom vylezli na rozhlednu, z níž byl 
krásný výhled na celou Prahu, a vi-
děli jsme i Pražský hrad. Také jsme 
jeli lanovkou, což byla legrace. Na-
konec jsme si kupovali suvenýry. 
Zpáteční cesta byla zábavná, chví-
li jsme si odpočali. Z výletu jsem 
si odnesl spoustu zážitků a myslím, 
že i ostatní. Byl to krásný výlet. 

Kuba Opat
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Názory zastupitelů
Vážení spoluobčané, dovolte mi, 

abych se ve svém příspěvku věnoval 
spíše některým vašim každodenním 
problémům, se kterými za mnou při-
cházíte.

Mnohé z nich jsou vyvolávány so-
bectvím, vandalismem anebo bez-
ohledným chováním některých na-
šich obyvatel.

Jsem často upozorňován na to, 
že dochází k poškozování a ničení 
obecního majetku.  Stačí se podívat 
na dům na ulici Drobného 301  (bý-
valá hotelovka) - a vidíte poničené 
vchodové dveře, nefunkční domov-
ní zvonky, narušenou fasádu včetně 
zateplovacího polystyrenu. Už vůbec 
se nezmiňuji o interiéru společných 
prostor tohoto domu. Pominu-li, že 
každá oprava stojí zbytečně vynalo-
žené finanční prostředky, přemýšlím, 
kde se bere v lidech, kteří toto způso-
bují,  neúcta k práci druhého, co je 
vede k tomu, aby ničili obecní maje-

tek. Nenapadá mě jediný důvod.
Ve vztahu k nájemním bytům je 

dalším problémem neplacení nájem-
ného. Myslím si, že v současné době 
mohou finanční problémy postih-
nout kohokoliv. Jde jenom o to při-
jít na Městský úřad a domluvit se na 
řešení tohoto problému individuál-
ně. Sepsat splátkový kalendář a ne-
nechat dojít  svoji tíživou situaci  až k 
soudnímu řízení a exekuci. Ve větši-
ně případů se toto týká stále stejných 
nájemníků a podle mého názoru ne-
lze jejich nesolventnost svádět jenom 
na současnou finanční krizi.  Právem 
toto kritizují ti, kteří si svoje závazky 
vůči městu plní.

Toto vše mě utvrzuje v tom, že pro-
dej bytového fondu byl dobrým kro-
kem a že noví vlastníci se chovají ke 
svému nabytému majetku lépe a s 
větší zodpovědností.

Město získalo v celonárodní soutě-
ži 3. místo za třídění odpadu, za což 

patří drtivé většině obyvatel Nového 
Města poděkování. Oproti tomu mu-
síme neustále řešit likvidaci černých 
skládek. Již podruhé pracným způ-
sobem likvidujeme takovou sklád-
ku např. v lokalitě Betléma. Černé 
skládky však vznikají i na jiných mís-
tech. Na těchto skládkách se objevují 
především zbytky ze zahrádek, pose-
čená tráva a jiný biologicky rozloži-
telný odpad. Máme v úmyslu reali-
zovat stavbu kompostárny, abychom 
vyřešili problematiku s tímto odpa-
dem. Přesto by mě zajímalo, jak by se 
tito pořádkumilovní občané tvářili, 
kdyby odpad z černých skládek kon-
čil na jejich pozemcích.

Někteří obyvatelé si stěžují na ru-
šení klidu o nedělích. Zejména upo-
zorňují na používání zahradních 
motorových sekaček, křovinořezů a 
motorových pil.  Na základě těchto 
stížností se připravuje  vyhláška, kte-
rá by zakazovala používání této tech-

niky o svátcích a nedělích.  Jsem pře-
svědčen, že kdyby v našich vztazích 
bylo více ohleduplnosti k druhým,  
nemuselo  by k těmto represivním 
opatřením docházet. Mnoho problé-
mů by se dalo vyřešit lepšími mezi-
lidskými vztahy nás všech. 

Toto je jenom zlomek podnětů a 
stížností, které vás každodenně trápí. 
Jsem rád, že se na mě se svými pro-
blémy obracíte, protože se mnohdy 
setkávám i s tím, že lidé začínají být 
neteční a mnohdy jim chybí i osob-
ní odvaha, aby na některé problémy 
v soužití upozornili a chtěli je řešit. 
Bohužel mnohdy všem vašim poža-
davkům nelze vyhovět i při sebelep-
ší vůli, neboť se může někdy stát, že 
hranice splnění vašich přání končí 
tam, kde začínají hranice přání toho 
druhého.                   Stanislav Marek, 

místostarosta města zvolený 
za Sdružení nezávislých 

kandidátů pro obce

Novoměstské sociální služby vede nová ředitelka
(dokončení ze str. 1)
Mým cílem je, aby byla zachována 

úroveň poskytovaných služeb. Dále 
připravujeme pro novoměstské obča-
ny další aktivity, které by měly přiblí-
žit naše služby k uživatelům v terénu.

Jinými slovy – koncepce zůstává, ale 
musí,  jako všechno, vždy a všude, re-
agovat na aktuální situaci.

Co je důležité v koncepci NSS?
Zásady koncepce lze rozdělit na 

hledisko sociální a hledisko ekono-
mické. Z hlediska sociálního je nutné 
reagovat na zvyšující se počet senio-
rů, rozšířit nabídku sociálních služeb 
pro seniory. Neméně důležité je také 
hledisko ekonomické: Např. využívat 
nových prostředků a modernějších 
technologií v péči o seniory.  

Přestože máte v úmyslu v zavede-
ném pokračovat, co nového může 
novoměstská veřejnost od vaší or-
ganizace očekávat?

Jedná se o zprostředkování tísňo-
vého volání „Areíon“. Tedy o poskyt-
nutí nebo zprostředkování neodklad-
né pomoci při krizové situaci. Služba 
bude realizována ve spolupráci s ji-
nou neziskovou organizací a to ná-
sledovně:

NSS provedou u zájemců o služ-
bu tísňového volání sociální šetření a 
zprostředkují jeho kontakt s Občan-
ským sdružením Život 90 (OS), kte-
ré má k dispozici technické vybave-
ní. OS uzavře smlouvu s uživatelem a 
v jeho bytě nainstaluje potřebné ko-
munikační zařízení, jehož prostřed-
nictvím bude moci uživatel v případě 
krizové situace mít zprostředkovánu 
pomoc zdravotnické záchranné služ-
by, policie nebo hasičů, případně ro-
diny nebo pečovatelské služby. 

Služba bude poskytována 24 ho-
din prostřednictvím dispečinku s 
odborným zdravotnickým personá-
lem v centru OS. Technické vybave-
ní a náklady na dispečink je zajištěno 
v režii OS Život 90 Jihlava. Uživatel 
bude hradit drobný měsíční popla-
tek, ostatní náklady bude hradit OS 
Život 90 Jihlava. Tato služba by měla 
být poskytována na základě skuteč-
ností, že pro všechny seniory a oso-
by se zdravotním postižením je velmi 
důležitý pocit bezpečí.  Pocit, že ně-
kdo přijde, že se v případě nouze do-
volají nějaké pomoci.

Pravidelnou a oblíbenou samozřej-
mostí se staly  Kavárničky. Chtěli by-
chom, aby se jich mohli účastnit nejen 
obyvatelé DPS, ale rádi bychom tady 
uvítali naše uživatele z terénu. Je tře-
ba dohodnout s nimi i dovoz a odvoz 
našimi auty. Zachovány budou i dal-
ší kulturní programy, které probíha-
jí ve spolupráci se základními škola-
mi, mateřskými školkami a s Veselou 
sedmou – MVDr. Sedlaříkem, s pa-
nem Dolníčkem, který nám pravidel-
ně zajišťuje hudební program. V sou-
časné době připravujeme „Bál babího 
léta“, 30. září v jídelně DPS, s občerst-
vením v duchu zdravé výživy a také 
s kulturním programem se vzpomín-
kovými melodiemi. 

Samozřejmě, že se budu  snažit vlo-
žit do nabídky naší  organizace i další 
nové zajímavé služby a aktivity, které 
naši uživatelé  přivítají. 

Společností hýbe slovo krize. Bojí-
te se jí? Může se v NSS projevit? Na 
kom jste finančně závislí a kde pří-
padně budete hledat zdroje? 

Financování příspěvkové organi-
zace je vícezdrojové.  Skládá se z pří-

spěvku od zřizovatele, z vlastních 
příjmů od uživatelů, kteří získáva-
jí příspěvek na péči, ze  státní dotace 
a dotace kraje Vysočina. Nezanedba-
telní jsou pro nás i  sponzoři a dárci, 
také máme  možnost získat dotace 
od Úřadu práce na platy pracovníků 
v přímé péči.

Struktura klientů se mění, ale v sou-
časné době si nás žádá více občanů, 
kteří pobírají vyšší státní příspěvek 
na péči a vyžadují náročnější časovou 
dotaci na péči.

Je možné, že se objeví dopady 
některých restriktivních opatření, 
např. v přidělování státní dotace na 
rok 2010. Neméně důležitý je po-
čet a struktura klientů, jejich sociál-
ní situace. Situace se mění neustále, 
při každé změně zdravotního stavu 
našich uživatelů nebo i našich žada-
telů o bydlení v DPS.  Tento stav se 
dá těžko předvídat. Pracuje u nás 
několik zaměstnanců, které využí-
váme na zkrácený pracovní úvazek. 
Dle potřeb našich uživatelů s nimi 
následně domlouváme možnost 
prodloužení nebo naopak zkráce-
ní pracovního  úvazku. Ze všeho ale 
vyplývá důležitá skutečnost, že pe-
čovatelská služba může být posky-
tována pouze těm, kdo ji opravdu 
– vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu – potřebují. 

Co myslíte, že novoměstským se-
niorům nejvíce chybí? Jaké mají po-
třeby, co požadují…?

V Novém Městě na Moravě pracují 
Novoměstské sociální služby  a Klub 
seniorů,  nabídka pro novoměstské 
seniory je – v rámci finančních mož-
ností  Nového Města na Moravě – do-
statečně široká. Poskytování pečova-

telské služby je službou občanům. Je 
důležité, že vedení a zastupitelé města 
si tuto skutečnost při tvorbě rozpočtu 
uvědomují. Ne každé město se o svo-
je seniory a osoby se zdravotním po-
stižením stará tak jako naše město.

Chybí zde, dle mého názoru, po-
moc osobám s demencí, s Alzheim-
rovou chorobou (kteří nemají ome-
zenou pohyblivost). Tato situace by 
se mohla vyřešit v rámci přístav-
by DPS. Pokud by tedy někdy v bu-
doucnu došlo k rozšiřování kapacity 
DPS, péči v DPS  budou vyžadovat 
zejména ty  osoby, které budou po-
třebovat větší rozsah pečovatelské 
služby, to znamená ty, které pobíra-
jí  3. a 4. stupeň  státního příspěvku 
na péči.  

Stále trvá obrovský zájem o získá-
ní bytu v DPS?

V současné době projevují  senio-
ři zájem o setrvání ve svých bytech, 
a to v běžné zástavbě místní komu-
nity. Tato skutečnost je dána i kvali-
tou stávajícího bydlení seniorů, která 
se v posledních letech výrazně zlep-
šila. Ráda bych při této příležitosti 
zmínila, že počet seniorů ve společ-
nosti roste a že je velmi důležitá spo-
lupráce mezi sociálními a zdravotní-
mi službami.  Situace se v současné 
době rýsuje tak, že zřejmě budeme 
muset žádat o navýšení o 1 pracov-
ní úvazek, neboť  jsme plně kapa-
citně vytíženi a nemůžeme uspoko-
jit požadavky všech našich zájemců. 
S tím samozřejmě souvisí finanční 
prostředky, ale musí být všem jasné, 
že v době hospodářské krize nemů-
žeme z městského rozpočtu další fi-
nanční prostředky „ukrojit“. 

ptala se Eva Jašková
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Opěnka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis
Klobouk žlutavě nahnědlý, při 

vysychání směrem do středu svět-
le béžový, je tedy dvoubarevný, to 
je hlavní rozlišovací znak od ji-
ných druhů, které rovněž ve velké 
míře rostou na pařezech listnatých 
stromů, především pak bříz. Nož-
ka je hnědá s prstencem a je velmi 
tuhá, proto se konzumují pouze 

kloboučky. Pro své charakteristic-
ké aroma je vhodná do polévek, 
smažínkových směsí a pod různá 
masa - kuře, králík. Právem se na-
zývá kulinářský poklad. 

Roste od dubna do listopadu. 
Její růst je podmíněn větší vzduš-
nou vlhkostí. Její název je odvozen 
podle toho, že roste „okolo pňů“ to 

znamená stromů a pařezů. 
Nedávno jsem četl v novinách 

„houbaři svádějí souboje o každý 
hříbeček či křemenáč, ale starý pařez 
obsypaný takovou lahůdkou, jako je 
opěnka měnlivá, přecházejí“.

Fotografováno 20. června u Slav-
kovic.               Oldřich Pojezný

Barevné foto na poslední straně.

Ochoza, odpadky a zábavná fyzika
Ochozou jsme prošli, proběhli 

nebo na kole projeli už mnoho-
krát. Nikdy to není nudné; v zá-
vislosti na roční a denní době vi-
díme pokaždé jiné rostlinstvo, 
živočišstvo, světlo nebo oblač-
nost. Pokud se pohledem zrovna 
touláme kdesi při zemi, musí náš 
zrak nutně přitáhnout poměr-
ně výrazně viditelné odpadky, 
z nichž poslední dobou čím dál 
víc vyčnívají vymačkané plastové 
tuby od různých potravinových 
doplňků. Nedávno jsem se při 
cestě Ochozou zamyslel nad tím, 
kolik práce navíc by vyžadovalo 
s podobným odpadkem doběh-
nout či dojít až do cíle a teprve 
tam se ho zbavit, nejlíp s pomo-
cí odpadkového koše. Hmotnost 
prázdného obalu jsem odhad-
nul asi na pět gramů, což je řádo-

vě desetitisícina hmotnosti toho, 
kdo ji odhodil. Vykonaná prá-
ce je daná součinem vynaložené-
ho výkonu  a času a tento vztah 
je pro náš případ vzácně přírod-
ně lineární. Co z něj plyne? Pra-
jednoduchý závěr: Například, že 
k odnesení tuby z lesa je zapotře-
bí v nejhorším případě o jednu 
desetitisícinu větší množství vy-
konané práce ve srovnání s pří-
padem, kdy prázdnou tubu jed-
noduše zahodíme hned na místě. 
Převedeme-li výsledek na ekviva-
lent energie, kterou musíme tělu 
dodat navíc, dojdeme k závěru, že 
se jedná velmi přibližně o pouhé-
ho půl kilojoulu navíc. Normální 
příliš nezredukovaný jogurt má 
kilojoulů aspoň tisíc. Napadá mě 
proto, že využitelná energie, ob-
sažená v jednom kloudném jo-

gurtu, by mohla z lesa dostat asi 
dva tisíce podobných odpadků. 
Pár jogurtů pro tento účel bych 
klidně sponzoroval… 

Karel Daněk

Časovka
do Věcovských vrchů

o pohár Mikroregionu 
Novoměstsko  5. září

Závod neregistrovaných cyk-
listů. Prezentace: KD Odranec 
12 – 13 h.,  Start ve 14,30.  Trať: 
Jimramov - Odranec, délka cca 
10 km, profil kopcovitý, převý-
šení 300 m, povrch asfalt. Star-
tovné: 100 Kč. Kontakt: 724 338 
218. Občerstvení a zázemí je 
zajištěno. Závod se jede za pro-
vozu, závodníci jedou na vlast-
ní nebezpečí.

V obcích mikroregionu Novo-
městsko se postupně doplňují sto-
jany na kola u turistických cílů, 
obchodů i veřejných objektů.  V 
Novém Městě na Moravě v cent-
ru městské památkové zóny půj-
čuje městské informační centrum 
zámek ke speciálnímu uzamykatel-
nému stojanu na kolo. Stojan je vy-

baven touto informací.
V současnosti probíhá oprava tu-

ristické cesty od Koupaliště do ob-
lasti Třech Studní, která je mezi 
cyklisty velmi oblíbená. Příští rok 
se počítá se znovuobnovením turis-
tické cesty z Rokytna do Maršovic. 
Obě akce jsou spolufinancovány z 
Fondu Vysočiny.

Další rozvoj cykloturistiky na No-
voměstsku počítá s vybudováním 
cyklostezky a chodníku na silni-
ci k Vlachovicím, podél společnosti 
Medin a.s. k areálu Ski, na cyklostez-
ku u Pohledce již nyní navazuje opra-
vovaný chodník na Soškově ulici.       

dle soutěžních materiálů
 E. Jašková

Společnost Unilever spolu s part-
nery v oblasti cyklodopravy a cyk-
loturistiky ze státní správy a nezis-
kového sektoru odstartovala letos 
podruhé Soutěž Sprinter. Cílem 
soutěže zaměřené na rozvoj cyklis-
tiky je podpořit města a obce, kte-
ré v posledních dvou letech inves-
tovaly nejvíce úsilí a finančních 
prostředků na rozvoj cyklodopravy 
či cykloturistiky.

Mezi sedmnácti soutěžícími měs-
ty bylo i Nové Město na Moravě. 
Mezi tři vítězná města se sice nedo-
stalo, přesto může být rekapitulace 
podpory cykloturistiky na Novo-
městsku  pro občany  zajímavá.

Do konce roku 2008 bylo na No-
voměstsku vybudováno 27 km cyk-
lotras značených po komunikacích 
pro nemotorová vozidla (převážně 
lesní cesty) a 12 km cyklotras zna-
čených po cestách, které svým cha-
rakterem neumožňují jízdu motoro-
vých vozidel (převážně polní cesty).

Ve spádovém území je vyznačeno 
200 km cyklotras. V letech 2007 - 
2008 bylo do podpory cyklistiky s 
podporou Fondu Vysočiny vlože-
no 500 tis. Kč. K propagaci cyklo-
turistiky přispívá také vydaná letní 
turistická a cyklistická mapa s vy-
značením kvality povrchu komu-
nikací. 

Jitce Kubelové z TJ N. Město se 
podařilo na poslední chvíli splnit 
ostrý limit atletického svazu v ho-
du diskem na účast na ME do 19 
let. V Mladé Boleslavi překonala 
jako první v kraji Vysočina hrani-
ci 50 m výkonem 50,30 m. 23. 7.-
26. 7. tak mohla startovat v Novém 
Sadu v Srbsku na ME. Tam vybo-
jovala celkové 15. místo výkonem 
45,79 m. Kubelová je prvním ro-
kem juniorka a účast na vrchol-
né evropské akci je pro ni určitě 
dobrou školou a dalším stupněm 
k zlepšování výkonů. 

 Hubáček

Vrhačka 
Jitka Kubelová 

na Mistrovství Evropy 
do 19 let!

Cykloturistika na Novoměstsku se stále rozvíjí, přibudou další cyklostezky 



Prodej a pokládka plovoucích podlah, PVC, lina, dřevěných 
korkových podlah.

Akční cena bytového lina Tarkett Authentic 300.
Dřevěné podlahy 14,5 mm za rozumné ceny.

Interiérové doplňky – dveře bytové i vchodové, stínící technika, 
kvalitní čistící přípravky, kusové koberce za skladové ceny, dět-
ské koberce, běhouny a rohožky.

INZERCE
• Prodám stavební parcelu se zákla-
dovou deskou (7,8 x 8 m) v NM, v 
části Betlém, cca 701 m2, základovou 
desku je možno rozšířit. tel. 736 734 
093, jardakolek@gmail.com
• Kdo nabídne kotce (i starší) pro 
psy? tel. 776 55 45 25
• Prodám kočárek – nepoužité gol-
fové hole zn. MEGY, jednoduchý, 
lehký, skladný model bez stříšky. Bar-
va modro-červená, cena 590 Kč, tel. 
603 706 660,  sonjula@centrum.cz
• Prodám Suzuki Swift  sedan  1,6 
16V  r.v. 93.  TK  říjen 2010. Cena 
8000 Kč. tel. 733514313

• Pronajmu garáž v NM v rod. dom-
ku u gymnázia, celoročně. tel. 604 
153 265
• Za odvoz daruji boudu pro většího 
psa. Tel. 566 618 384, 604 322 136

• Prodám byt 3+1 v osob. vlastnic-
tví s garáží a zahrádkou ve zděné 
čtyřbytovce. Částečně zrekonstruo-
vaný, cena 1,8 mil. Kč. tel. 776 220 
351

ZAHRADNICTVÍ
Nové Město na Mor., Horní 330 
Vás zve na nákup okrasných dře-

vin, trvalek, trav a skalniček. 

Provedeme
• návrhy a realizaci zahrad 

• smuteční vazby, kytice, věnce.                                     

Zveme Vás do naší prodejny 
květin „u Pasáčka“ -  velká sleva 

řezaných květin 
platí do konce srpna.

Tel. 566 618 535

Hledáme 

brigádníky, brigádnice 

na rozvoz knih 

s vlastním autem,

vhodné i pro důchodce.

tel. 603 33 58 68

tel./fax: 566 615 270

v týdnu od 17.-22.8.2009                

 10  %   SLEVA 
veškerého zboží(mimo akce aj.)                 

Přes 300 DRUHŮ BATOHŮ,                   
AKTOVEK, PENÁLŮ, ETUJÍ...   

    ◆ Levné hračky a cukrovinky                     
    ◆ Kalendáře a diáře 2010  

Balónky a bonbóny ZDARMA.   
Náš obchod je přeplněn zbožím.                  
Snažíme se být NEJLEVNĚJŠÍ.

Stomatologická 
pohotovostní služba

Ošetření je poskytováno v době 9 
– 12 hod. 
22. 8. MUDr. Brázdilová, O. Bitýš-
ka, 23. 8. MUDr. Kulková, Strá-
žek, 29. 8. MUDr. Borek, Zahrad-
ní 580 Bystřice n.P., 30. 8. MUDr. 
Šmídek, Palackého nám 32, NM, 
5. 9. MUDr. Vorlíčková, Švermova 
4, ZR, 6. 9. MUDr. Musilová, So-
kolovská 13, V. Meziříčí. Aktuální 
změny je možno najít na interne-
tových stránkách novoměstské ne-
mocnice (www.nnm.cz).

Oznámení o přerušení 
dodávky el. energie

Firma E.ON informuje o přeruše-
ní dodávek el. energie:
◆ 20. 8. v době 7,30 – 15,30 hod.: 
N. Město, ul. Karníkova 1132, 1134 
– 1140, 1142, 1144, 1146, ul. Mrští-
kova 1040.
◆ 21. 8. v době 7,30 – 14,30 hod.: 
N. Město, ul. Mrštíkova  940, 941 - 
944, 946 - 948, 957, 967, 968.
◆ 2. 9. v době 7,30 – 15 hod.: N. 
Město,  Horní dvůr
◆ 2. 9. v době 8 – 15 hod.: N. Měs-
to, ul. Smetanova, ul. Mírová čp 
1281 -1297,  729, ul. Drobného 
1298-1311, 367, 369, 493, 537, 539, 
540, ul. Křičkova 1010, 1011.

AEROBIC 
D. KADLECOVÉ

po, st: 18 – 19 h
Baby aerobic (5 – 8 let)

st 16,30 – 17,30 h
zahájení 2. září 

tělocvična gymnázia
Tel: 737 371 002 

Jóga proti bolestem
 zad a kloubů vhodné 

pro všechny věkové kategorie
vede:  MUDr. Jitka Kellerová   
kdy: 15. 9. 2009 – 31. 1. 2010

každou středu 17:30-19:00
kde: cvičební sál Brady 
v budově Zdravěnky, 
Vratislavovo nám. 13, 

Nové Město na Moravě
cena: 800 Kč

Informace na tel.:
 724 279 158

SYSTÉM

Jóga
v denním životě

HARMONIE TĚLA,

MYSLI A DUŠE

VÝUKA NĚMČINY

Ing. Mgr. Lena Lišková
+420 737 183 856

ww.nemcina-liskova.cz
lena.liskova@gmail.com

zahajuje od září 2009 veřejné 
i firemní jazykové kurzy.

angličtina  němčina
   francouzština

nově: 
přípravný kurz angličtiny 

ke složení zkoušky FCE

Cena veřejného kurzu  
je 2 500 Kč za semestr. 

Více informací na 
www.jazykovkanmnm.cz, 

e-mail: 
jazykovkanmnm@centrum.cz

od 1. srpna zahájilo činnost

Kadeřnictví
hotel Duo, dveře č. 110

Masarykova 1493
Nové Město na Moravě 

tel. 774 346 665

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
SLEPIC ½ roku ve SNÁŠCE

cena 60 Kč/ks 
Prodej se uskuteční v úterý 2. 9. 2009

dále přijímáme objednávky 
na 16. 9. 2009 na:

Kuřice červené (před začátkem snášky)      
 stáří: 18 týd.  cena: 150 Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra 
s.r.o., Laštovičková Marie, Petrovice 44, 592 31 Nové Město na 

Moravě nebo na tel. 566 615 769, mob. 736 408 840

JM CAR – JOSEF MACHEK

◆ provoz odtahové a vyprošťovací služby
◆ uskladnění vozidel
◆ asistenční služby
◆ přeprava pracovních strojů
◆ možnost skládání a nakládání hydraulickou rukou
◆ užitná nosnost 4,5 t

Pavlovova 1516, Nové Město na Moravě
tel.: 604 781 220, e-mail: machek.j@email.cz

N O N S T O P
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ZVÝHODNĚNÁ KOMBINACE SLUŽEB 2v1
Omezená nabídka sattTV ZDARMA ke službě 
sattNET. Ušetříte

SATT a.s.
Okružní 11

591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 654 844

www.satt.cz

150 Kč měsíčně!

Pro více informací 
navštiv te naše internetové 
stránky nebo volejte 
INFORMAČNÍ CENTRUM.

satt_inzerce_92x119_2v1_12062009_novomestsko.indd 1 12.6.2009 6:03:07

VZORKOVÁ PRODEJNA
KRUCEMBURK

tel. 569 698 705

Otevřeno: PO - ST 9.00 - 16.00
 ČT - PÁ 9.00 - 18.00
 SO 8.00 - 11.00

95 % zboží k okamžitému odběru!!!

www.MONTERO.czwww.MONTERO.cz

široký sortiment

nábytku – masiv

dýha, lamino

dětské a obývací

pokoje, ložnice, 

matrace

kancelářský

a hotelový nábytek,

nábytek pro penziony

55 let tradice výroby nábytku

intermont@intermont-nabytek.cz
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Neustadt in Holstein

Německo, Šlesvicko-Holštýnsko

Počet obyvatel: 16.000

www.neustadt-holstein.de

Přístavní město v Lübeckém zálivu na po-

břeží Severního moře je známé přímořské 

lázeňské letovisko. Mořské pobřeží s dlou-

hými písčitými plážemi a větrným počasím 

je ideální pro plachtění a windsurfing. 

K městu přiléhá přírodní park Holštýnské 

Švýcarsko s četnými jezery s brakickou (po-

loslanou) vodou. Na okraji pravidelně za-

plavovaného pobřeží se slaná mořská voda 

míchá s vodou sladkou. V okolí jezer se roz-

kládají slané louky se specifickou slanomil-

nou flórou. 

Ve městě se každé tři roky koná velký ev-

ropský folklórní festival.
Nahoře: K zahájení Mistrovství Evropy v letním biatlonu patřil i koncert hudebního tělesa 
mimořádného významu – na Vratislavově náměstí vystoupila ve čtvrtek 13. srpna vpodve-
čer Dechová hudba Hradní stráže. Druhá řada vlevo: K novoměstským biatlonovým nadě-
jím patří junior Michal Žák. Na snímku těsně před startem pátečního sprintu se svým trené-
rem Jiřím Žákem. Vpravo: Pohled na střelbu. Více o ME v letním biatlonu v příštím čísle. 

Třetí řada: K významným 
letním sportovním událostem 
patřila i novoměstská eta-
pa mezinárodního cyklistic-
kého závodu Vysočina 2009. 
Dole vlevo: Na táboře v Zub-
ří se děti mimo jiné prostřed-
nictvím zábavného vzděláva-
cího programu dozvěděly o 
efektivním využívání elektric-
ké energie. Vpravo:  Opěnka 
měnlivá – k textu na str. 5.

foto: Jan Červenka


