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ovoměstsko
čtrnáctideník občanů Nového Města na Moravě a okolí

přečtěte si:

Novoměstský rodák
vede expedici
do Severní Keni
STRANA 3

Setkání Nových Měst Evropy
okořenila výstava
drobného zvířectva
STRANA 5

číslo 12. ročník XX. 29. července 2010

Na Harusáku
spadlo letadlo,
naštěstí jen cvičně
Při pravidelném letu
z Prahy do Brna došlo
na palubě letadla
ATR-42 k poruše řízení
letadla. To byla první
informace ze scénáře
společného cvičení
složek integrovaného
záchranného systému
kraje Vysočina.
STRANA 12

SOUTĚŽ

Spaní
ve Slavkovické
školce
Foto: Helena Zelená-Křížová

Vzpomínky na Setkání Nových Měst Evropy, jsou ještě v živé paměti. Možná jste byli účastníci nebo diváci možná
ale i fotografy. Kulturní dům proto vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem SETKÁNÍ NOVÝCH MĚST PŘES OBJEKTIV.

Soutěžit můžete hned v několika kategoriích:
1) nejhezčí fotografie dne 18.6, 19.6 a 20.6 2010
2) nejzajímavější momentka
3) celkový pohled (náměstí apod.)
4) nejlepší noční záběr
5) nejvtipnější fotografie
6) reportáž ze Setkání (5 fotografií)
Požadovaný formát:
a) 20 x 30 cm ve fotografické kvalitě tisku
b) v elektronické podobě na CD
Své fotografie (maximálně pět pro každou kategorii) zasílejte nebo odevzdejte v kanceláři KD nejpozději do 31.8
2010 na adresu:

Fotosoutěž, Kulturní dům, Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě
Upozorňujeme, že všechny fotografie se musí týkat Setkání Nových Měst Evropy v Novém Městě na Moravě.
Hodnotit se bude technická úroveň, kompozice a celkový
umělecký dojem.Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo
užít ke svým potřebám soutěžní fotografie bez nároku autora na honorář.
Porota vyhlásí Hlavní cenu soutěže a vítěze v každé kategorii. Autor vítězné fotografie obdrží volnou vstupenku
na akce KD ve školním roce 2010 - 2011. Vítězové každé
kategorie obdrží volnou vstupenku na kulturní akci v KD ve
školním roce 2010 - 2011 dle vlastního výběru.

Závěr školního roku
jsme letos oslavili
spaním ve školce přes
noc z 24. na 25. června.
Někteří zklamali a dali
přednost
vlastní
postýlce
doma,
ale i tak
se dostavilo
celkem
14
odvážlivců.
STRANA 4

Inzerce u nás. Inzerce s odezvou!
cislo13.indd 1
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na okraj
Vážení
spoluobčané,
chceme Vám
oznámit, že od
začátku července
2010 přešlo vydávání novin Novoměstska zpět pod
„křídla“ Novoměstských kulturních zařízení v Novém Městě na
Moravě. Tady, v kulturním domě,
byla kolébka a myšlenka vydávat
měsíčně informační Zpravodaj
Nového Města na Moravě. Po asi
23 letech se vydávání již Novoměstska přesunulo pod město Nové
Město na Moravě, změnilo se v čtrnáctideník a dostávalo se do všech
rodin ve městě i okolí a zdarma.
Zpravodaj i Novoměstsko přinášely zprávy a novinky ze všech
oblastí života ve městě a okolí,
upozorňovaly nás nejen na programy v kině, ale i v celé kulturní
a sportovní oblasti, ale seznamovaly nás i s nedostatky a nešvary
kolem nás.
Rádi bychom nejen zachovali tvář novin Vás, občanů našeho
města a okolí, ale i do budoucna
rozšířili o Vaše postřehy, náměty,
nápady, stížnosti a připomínky, ale
i radosti a pochvaly.
A proto - že se změnil vydavatel novin, změnila se i redaktorka,
kterou se stala Bc.Veronika Klapačová, změnilo se logo i typ písma
v názvu, změnil se papír, změnila
se barevnost, změnilo se uspořádání. Věřím, že se Vám bude líbit
i první číslo novostarého vydavatele, že v novinách najdete vše, co
potřebujete a hledáte, a že budete
tolerantní i k nezdarům, které se
možná vloudí a které se budeme
snažit odstranit.
A proto – děkuji za dlouholetou mravenčí práci dosavadní redaktorce Novoměststka PhDr.Evě
Jaškové
A proto – přeji hodně zdaru
v neprobádané činnosti nové redaktorce Bc.Veronice Klapačové
A proto přeji Novoměstsku hodně dopisovatelů, příznivců a v neposlední řadě i hodně spokojených
čtenářů
Vlasta Soldánová
ředitel NKZ
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Den v kůži záchranářů
Léto přináší spoustu radostí, her a zábavy, ale kromě toho je to také období, kdy se stává dětem nejvíce úrazů. Proto jsme letos naši předprázdninovou akci zaměřili na záchranný systém.
Děti i dospělí si vyzkoušeli obvazování drobných
zlomenin a škrábanců, umělé dýchání na figuríně,
znalost dopravních značek, ale třeba i únik před povodní. Opět se vyráželo
po značené trase, na které
se jednotlivé úkoly plnily. Děti nás opravdu mile
překvapily svými bohatými znalostmi, dospělí
za nimi mnohdy pokulhávali.
Samozřejmě
jsme
naše účastníky netrápili
jen prověřováním znalostí, ale byly připraveny
zábavné aktivity jako např. střelba na cíl nebo hašení požáru. Největší zážitky čekaly až v cíli. Všichni

byli řádně odměněni a občerstveni, ale kromě toho je
čekalo překvapení v podobě seskoku parašutistů. Přímo mezi diváky se snesli z nebe tři parašutisté, kteří
s námi potom strávili
příjemné chvilky na hřišti, ukázali nám skládání
padáku a zodpověděli
všechny zvídavé dotazy.
Krásnou perličkou na závěr byla ukázka výcviku
psů v podání policie. Odpoledne příjemně uběhlo
a my jsme se pomalu rozcházeli k domovům…
Za Občanské sdružení JIŘÍKOVICE
Ing. Ilona Komínková

Základní škola oslavila 130 let
I. základní škola důstojně oslavila 130. výročí a u příležitosti oslav
vydala knihu „130 LET ŠKOLY V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ“

V pátek 11. června 2010 se stal
velký sál KD v Novém Městě na
Moravě dějištěm oslav 130. výročí
I. základní školy.
Jak oslavit toto významné jubileum? To byla otázka, která před
námi stála v uplynulých měsících.
Letošní
kulaté
školní narozeniny
jsme však připravili netradičně a současně
zajímavě.
Shodli jsme se na
myšlence zapojit
do příprav co nejvíce osob – stávající pedagogické
i nepedagogické
pracovníky, bývalé
zaměstnance,
absolventy, místní
i vzdálené přátele a příznivce školy. A výsledkem
vzájemné dlouhodobé spolupráce
byla kniha s názvem „130 LET
ŠKOLY V NOVÉM MĚSTĚ NA
MORAVĚ“, která se během slavnostního společenského večera
dočkala svého uvedení do života,
křtu.
V první části kniha pomůže čtenářům objevit důležitost

a význam naší školy, protože jde
o školu s dlouhou a bohatou historií, spoustou významných osob
a v neposlední řadě množstvím
učitelů, kteří svou práci dělali a dělají výborně.
Druhá část knihy prezentuje
školu v době současné a nedávno
minulé. Škola je
totiž velmi složitý
organismus
skládající se nejen
z učení, ale také
z množství různých činností, které rozvíjejí nejen
učitelé, ale i žáci.
Součástí knihy je
DVD s velkým
množstvím obrazového materiálu.
Kniha je důkazem toho, že má
naše škola v roce svých 130-tých
narozenin za sebou mnoho kvalitně
odvedené práce, a i když žije především současností, má své kořeny
v historii.
Při takových kulatých výročích
zpravidla vzpomínáme, bilancujeme, ale také přemýšlíme o věcech
budoucích. A přesně v tomto duchu

se nesla i páteční oficiální oslava,
která byla pojata jako setkání několika generací. V přátelské atmosféře se v sále kulturního domu sešli
bývalí pedagogové, absolventi, ale
i my, současní učitelé, naši žáci, zaměstnanci, rodiče a příznivci školy.
A protože na každé správné oslavě
má být veselo, tak se hrálo, zpívalo,
tančilo, bubnovalo, ale také vzpomínalo. Premiéru měl nově natočený film o naší škole, který byl
součástí tří hodinového programu.
A co říci na závěr? Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě knihy a hladkém průběhu slavnostního večera. Děkujeme našim
vzácným hostům za jejich přání
i vzpomínání, děkujeme vám, kteří jste přijali pozvání a společně
s námi prošli v průběhu večera
vzpomínkovou cestou 130 lety.
Přejeme té naší škole do dalších let pevné základy, hodně štěstí
a spokojených žáků.
Knihu si můžete zakoupit v knihkupectví Trojan na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě,
a my doufáme, že v ní každý z vás
najde alespoň něco dobrého.
Mgr. Renata Slámová
a Mgr. Ivana Fousková
učitelky 1. ZŠ
v Novém Městě na Moravě

„Rada, která mi pomohla: do čtyřiceti se drž se starými, od čtyřicítky s mladými.“ Tomáš Halík
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Novoměstský rodák
vede expedici do Severní Keni
Co spojuje vyprahlý keňský sever s kopcovitou krajinou u Žďárských vrchů? Expedice Fotografické návraty, pro kterou se tento kraj stal základním výcvikovým táborem.
text: Veronika Klapačová

Foto: archiv Jana Svatoše

Novoměstské kořeny
Jan Svatoš, vedoucí expedice a autor
myšlenky odcestovat do Afriky s historickou fotografickou technikou, je
k Novému Městu
na Moravě připoután přímo
pupeční sňůrou – narodil
se tu 14. května
1984. Žije a studuje sice v Praze na
filmové fakultě FAMU,
ale Vysočina je jeho druhým
domovem, kam se vrací, kdykoliv mu
to dovolí studijní a pracovní povinnosti. Kromě
rodinných kořenů ho k Novému Městu na Moravě táhne také fotogenická krajina kolem jeho
rodiště. „Krajinu kolem Koníkova, Odrance

a Roženeckých Pasek považuji za jednu z nejkrásnějších na Vysočině,“ říká Svatoš. Vysočinu
již několikrát spodobnil, např. ve fotografickém
kalendáři Krajem jeřabin, v publikaci Vesnice
vydanou FAMU nebo na svých klasicky vyvolaných černobílých fotografiích. Na Třech
Studních pořádá pro fotografické nadšence
workshopy a vystavuje pravidelně v tamní Letní Minigalerii.

Příprava na cestu
Honza Svatoš vede letos do Afriky neobvykle pojatou expedici s názvem Fotografické
návraty. V srpnu míří jeho tým do severní Keni,
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cestování

aby se zde pokusil fotografovat starou analogovou technikou včetně náročného vyvolávání
filmů v terénu. „Naší cestou chceme mimo jiné
poukázat i na jednu z hlavních
nevýhod digitální fotografie – fakt, že
snadno degraduje vizuální vnímání jejich
uživatelů.
Zmáčkn o u t
spoušť
je
dnes mnohem
jednodušší,
než
komponování a uvažování nad samotným snímkem.“
Expedice bude operovat se starými klikovými
kamerami a bude oprašovat fotografický odkaz
manželů Johnsonových – prvních profesionálních průkopníků ve fotografování a filmování
africké divočiny. Projekt je pod záštitou
české velvyslankyně v Keni, paní Margity
Fuchsové, a spolupracuje na něm mnoho
partnerů – např. Safari Museum v Kansasu, Kenya Wildlife Service nebo mezinárodní festival dokumentárních filmů
NaturVision.
Fotografické návraty míří do Keni
v období sucha, kde se teploty budou pohybovat různě, mnohdy však nad 40 stupňů Celsia. Pro simulaci nehostinného podnebí využívají členové expedice
saunu a intenzivní fyzickou přípravu. „Tréninkové kempy, zasahovaly i mimo hranice kraje Vysočina.
Další ze stěžejních fází příprav byla
příprava v safari parku v ZOO Dvůr
Králové.“ S touto zoologickou zahradou souvisí další mise, kterou tým
Návratů má. Do rezervace Ol Pejeta,
ve které byli vysazeni nosorožci ze
Dvora, dopraví 5 vítězných dětských
kreseb, které české děti namalovaly
nosorožcům pro štěstí.

Z Novoměstska do světa
Další propojení expedice Fotografické návraty s novoměstským regionem proběhlo

5. července v rámci tradičních oslav nejmenšího náměstí ve Třech Studních. Expediční tým tu od světového rozcestníku
symbolicky vyrazil do severní Keni. Cíl
jejich cesty jim ukázal nejen nový ukazatel na světovém rozcestníku, ale také více
než 400 návštěvníků. Jedna z nejvýše položených obcí na Vysočině přivítala ve slavnostním průvodu zastupitelů nejen africké
bubeníky a tanečnice skupiny TiDiTaDe,
ale také desítky dětí v nápaditých afrických maskách a kompletní tým expedice
Fotografické návraty – kromě Svatoše se
představil expediční lékař a herpetolog Dan
Jedlička, kameramanka a odbornice na etniku Romi Straková a fotografující zoolog
David Stella.

Moderní technologie
Díky moderním technologiím můžete
cestu expedice sledovat on-line na internetu. Tým Fotografických návratů odlétá
5. srpna. 40 dnů bude mapováno nejen na
oficiálních stránkách expedice www.fotografickenavraty.cz, ale také na expedičním
facebooku, kde budete moci sledovat aktuálně zasílané fotografie. Plánují se také živé
rozhlasové vstupy.

Celé expedici proto přejeme ty nejlepší fotografické úlovky a na cestách hodně
štěstí.

„Nezáleží na tom, co se pokazí, vždy se najde někdo, kdo to čekal.“ Murphy
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Provozní doba
Městské knihovny o prázdninách
Městská knihovna upozorňuje své čtenáře na
prázdninovou změnu půjčovní doby od 1.července
do 31.srpna 2010
po, út, čt, so - zavřeno
st - 9.00-11.00 12.30-18.00
pá - 9.00-11.00 12.30-17.00
čítárna po dobu prázdnin uzavřena

Významná srpnová výročí

1.8. 1845
narodil se v NMnM Petr Šír
zaměstnanec katastrálního úřadu,
autor 2 dílů tzv. Šírovy kroniky
165. výročí narození (zemřel 7.9.1929 v NMnM)

9.8.1860
narodil se ve Sněžném Josef Veselý
statkář, průmyslník
150. výročí narození

16.8.1870
narodil se v NMnM MUDr. Josef Svítil
/Jan Karník/
lékař, spisovatel - především básník, překladatel
140. výročí narození
(zemřel 27.12.1958 v NMnM)

22. 8. 1805
narodil se v NMnM František Svítil st.
varhanář, 215. výročí narození

31. 8. 1945
zemřel v Bratislavě
PhDr. Josef Miroslav Kořínek
jazykovědec, 65. výročí úmrtí
(narodil se 10.1.1899 v NMnM)

Stomatologická
pohotovostní služba:

SRPEN
1.8.
MUDr. Petr Filla,
U Tržiště 1, Velké Meziříčí, 566 524 275
7.8.
MUDr. Jitka Řezáčová,
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
8.8.
MUDr. Marcela Koutská,
Sněžné 134, 566 664 342
14.8.
MUDr. Olga Semerádová,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298
15.8.
MUDr. Olga Semerádová,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298
21.8.
MUDr. Milan Macek,
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
22.8.
MUDr. Jan Šmídek,
Palackého nám. 32, N. Město na M., 566 542 615
28.8.
MUDr. Marie Kozáková,
Zahradní 271, Bystřice nad P., 566 552 332
29.8.
MUDr. Rostislav Kozák,
Zahradní 271, Bystřice nad P., 566 552 332
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Spaní ve Slavkovické školce
Závěr školního roku jsme letos oslavili spaním ve školce přes noc z 24. na 25. června.
Někteří zklamali a dali přednost vlastní postýlce doma, ale i tak se dostavilo celkem
14 odvážlivců.
Děti se nemohly dočkat cesty za pokladem, která byla označená šipkami a doplněná
zajímavými úkoly. Ovšem najít samotný poklad byl pro ně velkým překvapením a zážitkem, jelikož zvědavost nad tím, co se ukrývá
uvnitř, byla opravdu veliká. Po lehké a zdravé
večeři, kterou nám připravily provozní pracovnice, děti předvedly na módní přehlídce
svá krásná pyžamka a zařádily si při večerní
diskotéce. Setmění za okny bylo pro nás sig-

nálem, že by už mohla začít stezka odvahy,
na kterou se vydala většina dětí. A pak umýt,
vyčistit zoubky a hajdy na kutě do postýlek.
Pro tentokrát si každý mohl vybrat, vedle
kterého kamaráda chce ležet a dokonce jsme
jim i spojili postýlky, aby se všem spokojeně
usínalo. Po celou noc všichni spali jako dudci a neukápla ani žádná slzička. Noc strávená
ve školce, byla pro naše předškoláky pěkným
rozloučením s kamarády a paní učitelkami.

U Tří křížů bude klidová zóna
Poslední majetkovou dispozici vyřešilo vedení města v lokalitě Tři kříže. Důvodem je vytvoření klidové zóny
s pietním rázem.
Tři kamenné kříže
byly na nejvyšším
bodě města vztyčeny v roce 1832
jako poděkování
za uchránění města před morovou
epidemií. V plánu
je také rozšíření
hřbitovních míst
v návaznosti na
evangelický hřbitov.
Nezbytně
nutný proto bude
zásah do zeleně.
„Přemýšlejte!! To jako, že používejte tu kouli, co máte metr nad zadkem!“ Učitel v 8.B
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Setkání Nových Měst Evropy
okořenila výstava drobného zvířectva
Nové Město na Moravě se ve dnech 18. až 20. června stalo dějištěm 32. Setkání
Nových Měst Evropy.
text: Hana Veselá Foto: ing. Jaroslav Štěrba

Po dobu všech tří dnů byl návštěvníkům
nabízen pestrý kulturní program, do kterého přispěly i místní instituce a organizace,
mezi nimi také ZO ČSCH Nové Město na
Moravě. Ta nabídla prodejní výstavu králíků s ukázkovými expozicemi holubů a exotického ptactva.
Přehlídku zvířat mohla veřejnost zhlédnout v sobotu 19. června 2010 od 8 do 16
hodin. Místem jejího konání byl chovatelský výstavní areál za vlakovým nádražím.
Výrazný podíl na pestrosti předvedených

posuzování, který se odehrával během sobotního dopoledne, mohl kdokoliv přihlížet.
Úkolu ocenit vystavené králíky se zhostil
posuzovatel králíků Mgr. Jan Jirků, novoměstský rodák a občan. Vzhledem ke slavnostní povaze a významu události pro město se vzdal nároku na jakoukoliv odměnu.
Stejně tak se zachovali organizátoři, neboť
nevybírali žádné vstupné. Sestavili rovněž
přehledný dvojjazyčný (česko-německý)
katalog, jenž byl příchozím k dispozici,
a postarali se i o občerstvení.
Červnový počin novoměstských chovatelů zdaleka nebyl posledním bodem jejich
letošního výstavního kalendáře. Ještě třikrát

Horácké muzeum Vás zve:

„Ochrana přírody
a krajiny v ČR“
1.7. - 12.8.2010
Putovní výstava uspořádaná ve spolupráci s CHKO
Žďárské vrchy a Agenturou ochrany krajiny a přírody
ČR seznámí návštěvníky muzea na 15 panelech s těmito
tématy:
Ochrana přírody v ČR, Zvláště chráněná území ČR,
AOPK ČR, Národní parky, Chráněné krajinné oblasti,
Národní přírodní rezervace a národní přírodní památky, Mezinárodní ochrana, Monitoring, Památné stromy,
Krajina, Voda, Lesy, Louky, Skály a jeskyně.
Na výstavě můžete také shlédnout 30 minutový dokument z putování za přírodními klenoty ČR – od luk,
rybníků a lesů v nížinách, přes pískovcová skalní města
a tajemná rašeliniště v podhůří až po severskou tundru
na hřebenech nejvyšších českých hor.
otevřeno:
úterý - neděle 9.00 – 17.00

„Obrazy z hlubin“
Poezie Země a Otokara Březiny
v makrofotografiích achátů.
Autor výstavy: Jiří Šura

19.8. - 13.11.2010

živých tvorů měli kromě chovatelů z novoměstské organizace také členové ZO ČSCH
Bystřice nad Pernštejnem a ZO ČSCH
Zvole. Expozice holubů a okrasného ptactva byly pojaty jako ukázkové, zatímco
v expozici králíků došlo k hodnocení zvířat
posuzovatelem. Zásadní rozdíl oproti běžné
výstavnické praxi spočíval v tom, že aktu

totiž otevřou bránu výstaviště svým příznivcům. Ve dnech 14. až 15. srpna se za
ní uskuteční 46. Horácká výstava drobného
zvířectva, v sobotu 18. září Moravská přehlídka výletků německých výstavních holubů a ve dnech 2. až 3. října výstava okrasného ptactva zvaná II. ročník novoměstské
andulky.

Dotace schváleny
Zastupitelstvo schválilo dotace dvěma organizacím.
Jednou z nich je navýšení financí o 50 tisíc pro Sdružení Nové Město. Celkem 200 tisíc
je určeno na činnost nízkoprahového zařízení a drogovou prevenci pro nadcházející školní
rok. Druhá dotace patří sportovcům, konkrétně fotbalovému klubu Vrchovina. Mimořádný
příspěvek ve výši půl milionu byl schválen, díky postupu fotbalistů do vyšší soutěže.

n
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Cesty do hlubin oceánů či jeskynních soustav jsou
vykoupeny celoživotní posedlostí, cesty do opravdových hlubin Země, Vesmíru a času jsou zatím doménou fantazie. V nitru achátů najdete toto vše. Ponořte se
v doprovodu autora - geologa a Otokara Březiny - básníka z nejpovolanějších, nebo i zcela sami do úžasných
hlubin těchto kamenů. Zjistíte, že jste na cestě mnohem
dál. Že jste na cestě do vašeho vlastního nitra.
Výstavu tvoří několik desítek barevných makrofotografií méně obvyklých typů achátů a jaspisů a leštěné
ukázky uvedených křemenných hmot od nás i z celého
světa. Pomocí binokulárního mikroskopu proniknete
do trojrozměrného nitra achátů, včetně těch, které se
staly předlohou některých vystavených fotografií. Seznámíte se i s cestou sbírkového kamene od nevzhledné „hroudy“ k výstavnímu exponátu.
Vernisáž ve čtvrtek 19.8.2010 od 16.00 hod.
otevřeno:
srpen:
út - ne: 9.00 -17.00
září:
út - ne: 9.00 -16.00
říjen, listopad: út -so: 9.00 - 16.00
Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce. Platón
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Dlouhá švédská noc
Je 22:00 a na startu prvního úseku populárního závodu 10 členných štafet orientačních běžců TIO MILA
stojí 359 závodníků (mužů) s čelovkami na hlavách a s mapou v ruce. Po startu se všichni vydávají do
setmělého švédského lesa na svou 9km dlouhou trať, podporováni skandováním více jak pěti tisíci
přihlížejících diváků.
Po té, co poslední světla zmizí ve tmě, se dalších
359 závodníků jde připravovat na start druhého, 12km
dlouhého úseku, doufajíc, že právě jeho klubový kolega doběhne mezi prvními. A takto to pokračuje úsek za
úsekem, až se noc změní v ráno, a na start se vydávají
závodníci posledních úseků, aby svou 17km dlouhou
tratí rozhodli o konečném pořadí svých klubů.
Na start letošního ročníku se již podruhé postavil Matěj Kamenický, odchovanec SK Orientační
sporty Nové Město na Moravě, aby v barvách klubu OK Kåre Falun, spolu s dalšími kolegy z tohoto
švédského klubu vybojoval co nejlepší výsledek. Ve
velké konkurenci převážně skandinávských klubů, ve
kterých hostuje celá světová špička orientačních běžců, vyhrál finský klub Kalevan Rasti, který tuto trať,
měřící celkem 110km, zvládl za 10 hodin a 55 minut.
Matěji, tvůj třetí 17km dlouhý úsek, zvaný
„dlouhá noc“ patří mezi nejnáročnější a nejprestižnější. Jak se ti dařilo a jak ses popral s tím, že jsi
vybíhal na 39 místě, což bylo v tak obrovské konkurenci skvělé místo?
„Závod se letos běžel u Norrköpingu v typickém

terénu pro střední Švédsko s množstvím kupek, bažin
a kamenů s podrostem vřesu, což pro středoevropana
je terén nejen těžký běžecky, ale také mapově. Na svůj
úsek jsem vybíhal po půlnoci se skupinou několika
špičkových závodníků. Ze začátku jsme na tak dlouhou trať nasadili opravdu vražedné tempo, abychom
dostihli skupinu běžců, vybíhající 3 minuty před námi.
Skupinu se nám podařilo dostihnout po několika kilometrech a tak jsme mohli tempo lehce zvolnit. Neudělal jsem žádnou podstatnou chybu a úplně vyčerpán
jsem předával 4. úsek na 33. místě. Oproti loňskému
roku, kdy teplota klesla k nule a průběh bažinami se
tak stal záležitostí přežití, letošních 5°C bylo mnohem
snesitelnějších.“
Tvůj čas na tomto úseku byl 17. nejlepší ze
všech 359 závodníků. Jak se dařilo dalším kolegům
z klubu a jaké místo jste nakonec vybojovali?
„Ostatním spoluběžcům se víceméně podařilo zaběhnout slušný výsledek, ale v závěrečných úsecích
jsme nestačili na elitní závodníky, kteří zde byli nasazeni svými kluby. 58. místo považujeme za dobrý výsledek a zlepšení o 50 míst oproti loňskému ročníku je

super. Jelikož byl tento tým složen
převážně z juniorů, doufáme, že
v dalších ročnících se nám podaří
posunout na přednější pozice.“
Chystáš se tuto sezónu ještě
na nějaké závody v dresu OK
Kåre?
„Letos již zřejmě ve Švédsku
nepoběžím, ale to se ještě uvidí.
Avšak Běžci z Ok Kåre přijedou
začátkem léta sem, na Vysočinu,
kde budeme společně rozvíjet další
spolupráci a také trénovat v krásných vysočinských lesích.“
KALE

Florbalisté bojovali o pohár Orla
Celoroční úsilí našeho týmu vyvrcholilo v sobotu 15. května 2010
v Uherském Hradišti na finálovém turnaji Orelské florbalové ligy
(OFL) mladších žáků.

Boje o putovní pohár Orla se
zúčastnilo osm nejlepších celků
– Nivnice, Uherské Hradiště, Šlapanice, Boskovice, Nové Město na
Moravě, Uherský Brod, Šitbořice,
Domanín. Za připomínku stojí, to
že specifikem Orelské florbalové
ligy je hra v poli v počtu čtyř hráčů proti čtyřem. Zápasy tudíž mají
rychlejší spád a k vidění je spousta
branek a zajímavých převratů.
Za novoměstský tým se na
soupisku hráčů dostali – F.Košík
(kapitán), D. Šebek, D. Krejčí, V.
Tvarůžek, J.Libra, P.Laštovička,
P. Prášil, T. Štarha, P. Zelený, J.
Sedlařík (golman) a V. Janů. V základní skupině se náš tým umístil
díky výhře nad Domanínem (5:2)
na třetím místě za favorizovaným
týmem z Nivnice a Šlapanicemi.
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Ve čtvrtfinále jsme se utkali s naším divizovým soupeřem z Boskovic, kterému jsme v dramatickém
souboji podlehli 2:5.
Celý tým si tak z prvního
velkého turnaje odvezl
kromě zkušeností a pěkných zážitků, zasloužené
5. místo v OFL mladších
žáků. V dalším ročníků
bychom se rádi pokusili
s týmem o cenné kovy.
Zda se nám tento cíl povede naplnit je v rukou
nejen trenérů a nohách
florbalistů.
Konečné pořadí finále OFL mladších žáků:
1. Nivnice, 2. Uherské
Hradiště, 3. Šlapanice, 4.

Boskovice, 5. Nové Město na Moravě, 6. Uherský Brod, 7. Šitbořice,
8. Domanín
Práce s mládeží byla podpořena

grantem města Nové Město na Moravě a kraje Vysočina.
Michaela Mahlová,
Orel jednota Nové Město n.M.

Nejsou ženy nedostupné, jenom chtějí zvýšit vstupné. Jiří Žáček
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SFK Vrchovina bilancuje
Jednoduše řečeno fotbal v Novém Městě na Moravě válí… V novodobé historii je to
nejlepší sezona Spojeného fotbalového klubu Vrchovina. Více než deset let se klub věnuje
hlavně výchově mládeže, ve svých řadách má kvalitní trenéry, kteří se o toto podhoubí
velmi dobře starají.

roregion. Myslíme si, že jsme v letošním roce,
roce 110 výročí vzniku organizovaného fotbalu
v našem městě, důstojně oslavili výročí několika postupy. Vedení klubu, chce poděkovat všem
hráčům a trenérům za odvedenou práci v sezoně
2009/10 a přeje pevné zdraví, pracovní pohodu
a sportovní formu v novém soutěžním ročníku
2010/11. Dále je nutné poděkovat všem sponzorům a fanouškům, kteří vytvořili svým povzbuzováním více než domácí prostředí v naší Novoměstské aréně a v hojném počtu byli aktivní i na
hřištích soupeřů.
Za vedení klubu
Roman Wolker, místopředseda klubu

V současné době má klub ve dvanácti tý- si vedly i tři týmy přípravek, ty krajské udržemech desítky aktivních fotbalistů a fotbalistek, ly střed tabulky, ta okresní „béčková“ skončila
kteří nastupují ve všech věkových kategoriích v tabulce na druhém místě.
od nejmenších přípravek až po ženy. Někteří
Je nutno připomenout, že fotbalový klub
reprezentují klub i ve vrcholných soutěžích v ji- bude mít v nadcházejícím ročníku soutěží
ných oddílech.
6 týmů v Moravsko-slezských divizích, což
Podzimní půl sezona skončila nejlépe, jak je druhá nejvyšší soutěž na Moravě. Tím se
jen mohla. „Mladíci“ z Vrchoviny v krajském nemohou pochlubit daleko větší města, než je
přeboru mužů, jak o prvním týmu píší někteří Nové Město na Moravě. Jsme rádi, že můžeme
novináři, se usadili na první příčce. Po druhé důstojně reprezentovat naše město a náš mikčásti sezóny, poprvé
v historii této soutěže, jsme se stali vítězi
s následným postupem
do
Moravsko-slezké divize. Vrchovina
získala úctyhodných
70 bodů, z 90-ti možných a s náskokem
pěti bodů již dvě kola
před koncem soutěže
mohla slavit vysněný postup. Naše ženy,
které hrají Moravsko-slezskou divizi, skupinu JIH, skončily na
druhém místě tabulky.
Dorostenci také v divizi, skončili ve druhé
polovině tabulky, když
museli dohánět manko
ze začátku jara. Velkou
radost nám udělaly
týmy žáků, starší skončily druzí za Pacovem,
mladší soutěž vyhráZleva: Richard Zeman - trenér A-týmu, Luboš Kozel - trenér FK Dukla Praha, František Martaus - trenér žáků.
lya také postoupily do
Fotografie byla pořízena při trenérské stáži v Dukle Praha
divize. Velmi solidně

Biatlonová vítězství
Dne 19.6 v Jablonci nad Nisou proběhlo Mistrovství Česka v biatlonu na horských kolech.

V kategorii dorostenců (mladší a starší dorostenci startovali ve společné kategorii) dominovali novoměští biatlonisté. Titul získal Lukáš Dostál
a na druhém místě skončil Matěj Trávníček. V kategorii juniorů na třetím
místě skončil Michal Žák.
Ve dnech 26.6 a 27.6 v Jablonci nad Nisou proběhlo druhé kolo Českého poháru v letním biatlonu.
V kategorii dorostenců mladších Lukáš Dostál doběhl na 1. a 2. místě,
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ve starších dorostencích Matěj Trávníček obsadil 5. a 1. místo. V kategorii
juniorů dominoval Michal Žák, který oba závody vyhrál. K tomu trenér
Jirka Žák dodává: ,,Pro kategorii juniorů to byl současně jediný nominační závod na srpnové Mistrovství Evropy. Michal prokázal své kvality,
a věřím, že na Evropě bude bojovat o medaile (pozn. redakce: Michal
byl vloni na Evropě na 10. a 5.místě). Lukáš proti loňsku udělal velký
výkonnostní pokrok, hlavně ve střelbě. To je zásluhou střeleckého kouče
Františka Kuchaře. A Matěj, když předvede, to co umí, tak patří mezi
nejlepší. A to ze zdravotních důvodů (zlomená noha) se závodů neúčastní
Vojta Zahradník a Jakub Marshall.“

„Na pláži se pokoušel svádět slečny, kterým nadával, když ho v tramvaji nepustily sednout.“ Miloslav Švandrlík
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z matriky

15. srpna 2010

narozené děti:
7.6
15.6
17.6
28.6
29.6
8.7
9.7
10.7
13.7
13.7
13.7

na kostelíčku v Novém Městě na Moravě

Jan Follprecht
Matěj Hauerland
Andrea Krejčí
Tadeáš Růža
Jiří Šafařík
Sebastian Procházka
Nikol Padrtková
Kateřina Nečasová
Aneta Koutníková
Karolína Tatíčková
Vlastimil Tatíček

Mečíková pouť
Jarmark

Pouťové atrakce

svatby:
5.6
12.6
12.6
12.6
26.6
26.6
26.6
3.7
10.7
10.7
10.7
10.7
17.7
17.7

Lenka Žáková, Tomáš Pochop
Renata Neumanová, Radovan Pukl
Věra Šikulová, Zdeněk Břeň
Gabriela Cacková, Václav Lazárek
Pavlína Doležalová, Milan Kolyvek
Lenka Stará, Jakub Gloziga
Zuzana Fuksová, František Němeček
Eva Valášková, Aleš Martin
Simona Bratršovská, Petr Fousek
Petra Vallová, Tomáš Poul
Jana Jinková, Michal Laštovica
Hana Slámová, Jiří Podborský
Věra Lopourová, Roman Petr
Daria Nagyová, Miloslav Fajkus

Divadelní představení

Jízda na koních

na kostelíčku

Výstava chovatelů drobného ptactva
Výstaviště ČSCH

jubilanti - červenec:
1.7
5.7
10.7
13.7
13.7
15.7
15.7
16.7
19.7
19.7
25.7
25.7
25.7

Božena Fajmonová
Bohumila Novotná
JUDr. Miroslav Řepiský
Emma Kourková
Libuše Veselá
Vlasta Rousková
Jaroslav Havlík
Marie Kachlíková
MVDr. Jan Sedlařík
Jiří Vališ
Olga Buchtová
Alena Kopáčková
Stanislav Ptáček
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Taneční zábava
(areál zahradnictví v Novém Městě na Moravě)

www.fitclubida.cz

Františka Kučerová (Jiříkovice, 1923)
Františka Kostecká (Zubří, 1921)
Marie Skalníková (Nové Město, 1954)
Josef Petr (Nové Město, 1937)
Josef Fiala (Nové Město,1950)
František Ondráček (Maršovice, 1921)
Radovan Petr (Nové Město, 1961)
Josef Mrázek (Nová Ves, 1923)
Soňa Cíchová (Nové Město, 1937)
František Hubl (Nové Město, 1937)
Marie Novotná (Olešná, 1923)
Miroslav Tulis (Nové Město, 1963)
Božena Drápalová (Nové Město, 1923)
Jaroslav Příhoda (Rokytno, 1953)
Karel Novotný (Nová Ves, 1938)
Andrea Hlaváčková (Nové Město, 1970)
Danuška Karmazínová (Nové Město, 1946)
Josef Vališ (Jiříkovice, 1932)
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Kulturní dům

STUDIO IDA

úmrtí:
10.6.
11.6.
17.6.
18.6.
17.6.
21.6.
22.6.
23.6.
27.6.
29.6.
1.7.
4.7.
6.7.
6.7.
8.7.
11.7.
12.7.
17.7.

Koncert dechové hudby

75 let
88 let
86 let
85 let
75 let
89 let
87 let
85 let
75 let
75 let
80 let
86 let
88 let

inzerce

VÁS ZVE NA

LÉTO V POHYBU
červenec a srpen 2010

ZUMBA kurz – Nové Město na Moravě-Sporten TIME
PO-ST-PÁ 26. 7.-28. 7.-30. 7. 2010 19h-20h!!!
Cena: Dospělí: 200,-Kč, Studenti 170,-Kč, Žáci ZŠ 120,-Kč
Platí karta ZUMBA nebo Bosu!!Jedna hodina 80,-Kč.

KURZ PILATES - Nové Město na Moravě-Sporten TIME
PO-ST-PÁ 26.7.- 28.7.-30. 7. 2010, 17.30 - 18.30h.
Pilates bosu, overball, gumové pásy
Cena: 200,-Kč

KURZ BOSU- Nové Město na Moravě-Sporten TIME

Bosu cardio ,core,body styling + overball a gumové pásy
PO-ST-PÁ 16.8., 18.8., 20.8.2010,18.00-19.00h.
Cena: 200,-Kč, platí karta BOSU

Na všechny KURZY je nutná přihláška na:
idaskovic@centrum.cz jméno-název kurzu-místo
Ostatní podrobnosti obdržíte e-mailem
Mgr.Ida Kršková,tel.775 665 657

Prodej bytu 2+1,
Purkyňova
Nové Město na Moravě
Nabízíme k prodeji DB 2+1 s balkonem ve 2.NP cihlového bytového
domu v klidné lokalitě nedaleko
nemocnice. Jedná se o udržovaný
byt s plast. okny a žaluziemi, zděným
jádrem, skříněmi na míru. Možno
přikoupit garáž.
CENA BYTU: 999.000 Kč
Komplexní reality, s.r.o.
Telefon: 775 163 208
www.komplexnireality.cz

„Fakt doufám, že dneska zavolá, abych mu s tím mohla praštit.“ Ally McBealová
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miniBazar

U NÁS
LEVNĚ

!

Sportovní
a relaxační
masáže
Jste aktivní sportovec?
Potřebujete relaxaci či odpočinek?
Masáže u Vás doma.
Dle telefonické objednávky.

Jan Schiller - masér
tel.: 606 438 437

Sběratel koupí obrazy malířů
Vysočiny - Jambor, Blažíček, Lacina i jiné význačné. Zbraně a vyznamenání z 2 světové války. Platba
hotově. Tel: 777757500.
Prodám mrazák Whirpool, 300
l šuplíkový. Cena dohodou tel.
724303477 dohoda jistá
Prodám interiérové dveře,
světlé barvy, prosklenné do 2/3 i
plné. Rozměr 80 Lev, PR a 60 Lev,
i s kovovou zárubní. Cena dohodou, tel. 776592340
Prodám plynový sporák na
propan butan, k tomu i 2 plné láhve.
V dobrém stavu. Tel. 776592340.
Pronajmu
KANCELÁŘE,
popř. STUDIA, ORDINACI volné od září. Drobného 366, tel večer
606643574
Pronajmu nezařízený byt 3 + 1
v Novém Městě na Moravě, volný
od 1.9. 2010. Tel. č. 736201203 odpoledne, večer do 22,00 hod.
Prodám zahradu s chatkou u
NM, na Bezděkově, posezení, gril,
elektřina i voda zavedena. Tel.
723809000.
Prodám dvě skříně - leštěný
mahagon, rozměry 245x50x60,
cena 400 kč za obě. Za odvoz přenechám dva staré rozkládací gauče 80x210x90 a 70x92x100. Tel:
608577583
Nabízím k pronájmu prostorný
pokoj, částečně zařízený, rychlé
připojení k internetu, ulice Tyršova
731, Nové Město, tel.: 777828808

poděkování
Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
(rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací)
bude přerušena dodávka elektrické energie
dne 4. srpna 2010 od 12:30 do 15:00
Obec Nové Město na Moravě, část Olešná
Vypnutá oblast: Dvůr Cinzedorf
dne 5. srpna 2010 od 10:00 do 12:30
Obec Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast: ul. Petrovická - od novostavby RD p. Novák směr Svárov,
celá lokalita Svárov, od chaty č. 125 a 126 ul. Nečasova
(pod Novoveskou silnicí) směr Nová Ves
dne 5. srpna 2010 od 12:30 do 15:00
Obec Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast: ul. Petrovická č. 1336 (Autocentrum Hudec),
bytový dům č. 386 a okolí (areál E.ON a Emont)

n
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Děkujeme za pochopení

inzerce

Vážení, chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat za krásný zážitek všem, kteří se podíleli
na přípravě a průběhu oslav 130. výročí 1. ZŠ na
Vratislavově náměstí.
Vyvrcholením byl jistě slavnostní večer, spojený s křtem knihy vydané při této příležitosti. Pro
všechny zúčastněné byl večer 11. června nevšedním zážitkem.
Odcházeli jsme obohaceni nejen o nové poznatky z historie této školy, ale především o vědomí, že tito moderní a tvořiví učitelé i žáci mají
svoji školu velmi rádi.
Všem tedy patří dík za skvěle odvedenou práci.
Srdečně zdraví M. Slejšková
Děkujeme za projevy soustrasti a účast při posledním rozloučení s panem Františkem Hublem.
rodina

„Ještě jsou pořád pitvy na živých nelegální?“ Dr. Gregory House
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kulturní kalendář
červenec
30.
30.
31.
31.

Oldřich Veselý a E-Band
restaurace a penzion U Pasáčka
začátek: 20 hod
450 let obce a setkání rodáků
venkovní areál, škola, kostel,
Fryšava pod Žákovou horou
začátek v pá od 16 hod
2. ročník Jeřabinového turnaje v pétanque
pension Sykovec (přihlášky na tel: 724 128 344)
začátek: 15 hod
Koncert pro Vysočinu
- Suffolk Youth Wind Band
KD Nové Město, začátek: 19 hod
Ženy v pokušení – film
kino, Nové Město, začátek 20 hod
Až tak moc tě nežere – letní kino
Hotel u Loubů, Tři Studně
začátek: 21 hod

srpen
1.
20.
8.
31.
8.
14.

15.
19.
27.

28.

Výstava obrazů – Alena Ciková z Poličky
výstavní síň U sv. Jana, Jimramov
út-ne 10-12 a 14-16 hod
Helena Puchýřová – Obrazy
kulturní dům, Fryšava pod Žákovou horou
10-17 hodin
výstava trvá až do 31. srpna
Ponorka Cup 2010,
turnaj v malé kopané
SOÚL Petrovice, 7-17 hodin
Výstava obrazů p. Slámy
stodolní galerie u Fialů, Nový Jimramov
výstava trvá až do 15. září, po-so 10-17
(volat předem 775 197 716)
Pouťové radovánky – jarmark
Kostelíček, Nové Město,
8-17 hodin
Obrazy z hlubin – expozice
Horácké muzeum, Nové Město, 9-17 hod
výstava trvá až do 13. listopadu
Novoměstský festival medu
aneb sladké ukončení léta
Vratislavovo nám.,
8-17 hodin

Mladí atleti z Tělovýchovné jednoty skvěle reprezentují Nové Město

Tři zlaté, stříbro
a bronz z MČR!!

V Táboře se konalo o víkendu 26. - 27. 6. MČR v atletice na dráze dorostenecké a juniorské kategorie.
Vynikajícím způsobem se představili zástupci atletického oddílu z TJ. Hned dva tituly mistra ČR vybojovala
dorostenka Helena Tlustá, která vyhrála běh na 1500 m
překážek v čase 5:25,52 a také závod na 3000 m -10:56,44.
Třetí titul patří juniorské vrhačce Jitce Kubelové, která v hodu diskem výkonem 51,14 překonala i letitý rekord mistrovství ČR. Kubelové patří i stříbrná medaile za
vrh koulí a výkon 13,74. Bronzovou medaili si zaslouženě odváží juniorka Radka Janoušová ze závodu na 800m,
kde zaběhla velmi kvalitní čas 2:11,64 min.
(ph)

Lukáš Kourek
opět překonal
krajský rekord!

9.července se v Německu konal mezinárodní mítink, kde
v běhu na 1500m startoval
také člen TJ Lukáš Kourek.
V konkurenci afrických běžců
se neztratil a opět posunul hranici
krajského maxima na této trati. Zaběhl skvělý čas 3:43,93 min. a jen
těsně zaostal za limitem atletického svazu na ME v Barceloně. (ph)

Kourek a Vitner přivezli bronzové medaile
Ve dnech 17. a 18.července se v Třinci uskutečnilo mistrovství ČR mužů a žen v atletice.
Atleti z TJ opět velice dobře reprezentovali naše město a přivezli dva cenné kovy a další
dobrá umístění. Třetí místo a bronzovou medaili si vybojoval v závodě na 1500 m loňský
junior Petr Vitner. Předvedl opět skvělý finiš
a čas 3:53,29 min. Druhý bronz získal tradiční
sběratel medailí a vynikající vytrvalec Lukáš
Kourek.
V běhu na 5 km překonal dokonce časem

14:29,37 krajský rekord! Výborné je i 5 místo Heleny Tlusté v závodě na 3km překážek,
kde zaběhla čas 11:27,87, který je jen těsně za
jejím osobákem. Petr Zimola si vylepšil svoje
maximum na 800 m na 1:54,35, ale na finále
to tentokráte nestačilo. Medaile našich atletů
byly jediné pro kraj Vysočina a potvrdila se
tak vynikající práce v tomto oddíle. 		
				(ph)

Cílem EUROBIKERŮ z Pohledce je Istanbul
Na dovolenou si dnes můžete zajet jakýmkoli dopravním prostředkem a počítám mezi ně
i kolo. Právě tuto volbu si vybrali Jan Švanda a Roman Hlaváč z týmu pohledeckých Eurobikerů. Zatímco se někdo válí na dovolené pěkně u vody, někdo se u toho, aby se podíval do zahraničí, celkem nadře. Desátým cílem letních cest je pro cyklistické nadšence z Vysočiny Turecko
a hlavně Istanbul. Celkem tak bikeři musí překonat téměř 4 tisíce kilometrů. Cesta začala 16.
července v Pohledci, jejich příjezd na stejné místo můžeme očekávat kolem 8. srpna. (VK)
(foto je z 18. července. kdy Eurobikeři dorazili do Budapeště)

Jarmark – výrobky z medu a mléka
Vratislavovo náměstí, Nové Město n.M.
8-12 hod
IBU ROLLER CUP
BIATHLON 2
sportovní areál u hotelu Ski

n
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sport, kultura

„Jakpak se asi Kájovi vaří bez prášku? Já tam na něj vlítnu, že se bude divit i nohama.“ Zdeněk Pohlreich
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osobnosti protifašistického odboje na Českomoravské Vysočině

Generálmajor Ing. Rudolf Pernický
Rudolf Pernický se narodil 1. července 1915 v obci Krhová u Valašského Meziříčí. Vyrůstal
v rodině řídícího učitele. Maturoval na státním reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí
v roce 1934. Dobrovolně se přihlásil k výkonu vojenské služby. V roce 1934-35 absolvuje
školu pro důstojníky hrubého dělostřelectva, jako desátník-aspirant je přemístěn do
Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. V roce 1938 je vyřazen po absolutoriu VA v hodnosti poručíka dělostřelectva. V mobilizaci velí baterii hrubých kanónů u dělostřeleckého
pluku v Hranicích.
text: Pavel Koutenský

Po okupaci ČSR přešel hranice do Polska,
byl prezentován u čs. vojenské skupiny v Krakově. V červenci 1939 odjel z Polska do Francie
a zde v srpnu téhož roku vstoupil do Cizinecké
legie. V hodnosti sergenta (četaře) je přidělen
k pluku Zuávů u Tunisu. V září 1939 však již
přechází k druhému pěšímu pluku u čs. divize
ve francouzském městě Agde.
Po porážce Francie evakuoval do Velké
Britanie. 28. října 1940 je povýšen do hodnosti nadporučíka a přidělen ministerstvu národní obrany u čs. exilové vlády v Londýně. Zde
pracuje jako instruktor pro vysílání paraskupin
do Protektorátu. Sám byl po službě ve výcvikových střediscích čs. parašutistů také vyslán jako
velitel pararoje Tungsten do vlasti. První pokus
o vysazení byl z důvodu nepříznivého počasí
neúspěšný. Teprve druhý seskok se uskutečnil,
a to 21. prosince 1944. Dvoučlenný výsadek
npor. Pernického společně s rtm. Leopoldem
Musilem byl v důsledku těžké protiletadlové
palby Němců proveden velmi nepřesně. Místo
na Českomoravské vysočině u obce Vortová,
polská posádka bombardéru Wellington vysadila parašutisty cca 100 km od místa určení, v prostoru Kutná Hora-Kolín.
Parašutisté tak museli absolvovat sedmidenní stokilometrový pochod do místa konspirační adresy v obci Studnice u Nového Města na

Místní části
hospodaří
sami
Druhým rokem se o svůj
rozpočet starají místní části
Nového Města na Moravě
sami.

Vést by to mělo k spravedlivějšímu hospodaření. Finance jsou
rozpočítávány na počty obyvatel.
Pro letošní rok budou místním
částem do jejich rozpočtu přičteny
přebytky z loňského roku.
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historie, zprávy

Moravě. Výsadkáři byli pochodem v horském
terénu, v noci a v zimě velice unaveni a k lyžařskému závodníkovi, sedláku Cyrilu Musilovi do
Studnic na Vysočině došli omrzlí a z posledních
sil.
Hlavním úkolem pararoje Tungsten bylo
zabezpečení leteckého spojení mezi odbojovou
organizací R-3 a vládou v Londýně. Skupina
přepravovala náhradní krystaly pro radiostanici
Milada pararoje Calcium a měla urovnat spory
mezi Calciem a R-3. K leteckému spojení mezi
Protektorátem a Britanii nakonec nedošlo, ale
skupina vedená kpt. Pernickým v době květnového povstání úspěšně organizovala české povstalecké jednotky v prostoru západní Moravy
a regionu Nové Město na Moravě.
Po skončení války byl Rudolf Pernický zařazen do sestavy Hlavního štábu Československé
armády a v letech 1946-48 absolvoval Vysokou
školu válečnou. Po absolutoriu VŠV byl přidělen k velitelství 14 divize a určen za přednostu
1 oddělení štábu divize.
Začátkem listopadu 1948 byl příslušníky
OBZ zatčen a v březnu 1949 ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen nejdříve
k trestu smrti a poté mu byl trest změněn na 20
let žaláře. Prošel celou řadou věznic a skončil
v táboře Vojna u Příbrami.
Spoluvězňové vzpomínají na to jak s příchodem Rudy Pernického přestaly v táboře působit
tak zvané mlátičky. To byli vězňové z řad kri-

O bytech
se bude rozhodovat
opět na podzim
Zastupitelstvo také jednalo o prodeji další části bytového fondu, kvůli bouřlivé debatě však nerozhodlo.
Jednalo se o byty, které využívala nemocnice, město tam
nyní rekonstruuje veškeré důležité sítě. O prodeji téměř stovky bytů by při zájmu nájemníků, mohlo zastupitelstvo rozhodovat zase až na podzim.

minálních živlů, kteří za úplatu nebo za zlepšení podmínek věznění se propůjčili k mlácení
politických vězňů. Pernického, jako absolventa
několika výcviků Commandos a školení v tichém zabíjení, se tito lidé báli. Tím byli jeho
spoluvězňové ochráněni od tvrdých fyzických
exekucí těchto kriminálníků.
Po jedenácti a půl letech věznění byl propuštěn a musel se živit tvrdou fyzickou prací.
Pernický vzpomínal, jak propuštění z vězení pří
příchodu ke svému bydlišti v Praze uviděl na
dětském hřišti svého desetiletého syna, kterého poznal podle fotografie, oslovil ho, ale malý
chlapec ve strachu s pláčem utekl, protože toho
pána neznal.
Po listopadové revoluci byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti generálmajora. Byl
zvolen první předsedou Konfederace politických vězňů ČR. V květnu 1991 byl vyznamenán
vojenským řádem Milana Rastislava Štefánika.
V roce 1995 mu bylo uděleno čestné občanství
města Nového Města na Moravě za působení
v regionu v letech1944-45 a při osvobozování
Nového Města ve funkci vojenského velitele
okresu. 8. května 2005 byl generál Rudolf Pernický vyznamenán prezidentem republiky nejvyšším českým vyznamenáním – Řádem bílého
lva. Ve svých 91 letech 21. prosince 2005 gen.
Ing. Rudolf Pernický umírá.

Další zpravodaj
Novoměstsko vyjde koncem srpna, od září
pak bude vycházet pravidelně jednou za 14 dní,
tak jak jste na něj byli zvyklí.
Svou inzerci můžete nechávat v kanceláři
Kulturního domu, Horáckém muzeu nebo využít internetové adresy zpravodaj@nmnm.cz,
případně tel. 722 905 756 (redaktorka Veronika
Klapačová)
Nad alkoholem nelze zvítězit, jen Moraváci remizovali.
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Na Harusáku spadlo letadlo,
naštěstí jen cvičně
Při pravidelném letu z Prahy do Brna došlo na palubě letadla
ATR-42 k poruše řízení letadla. To byla první informace ze scénáře
společného cvičení složek integrovaného záchranného systému
kraje Vysočina.
text: Veronika Klapačová

Nad Novým Městem podal
29.června ve 13 hodin kapitán tísňové hlášení, že má poruchu řízení. Samotného zásahu se účastnili

jak policisté, tak hasiči. První byli
na místě novoměstští dobrovolní
hasiči, později profesionální. Policejní hlídka koordinovala veškerý
provoz. Z rukou hasičů si zraněné

přebírali zdravotníci.
V době fingované nehody
cestovalo v letadle 27 cestujících a tři členové
posádky. V nádržích
letadla
zbývalo přibližně
600 kg paliva.
Osm mrtvých
a 22 zraněných taková
byla bilance
cvičného zásahu Integrovaného
záchranného systému kraje Vysočina. Celé akce se zúčastnilo
na 200 policistů, hasičů, zdravotníků, ale i figurantů, z řad
studentů střední zdravotnické
školy. Na technickém zabezpečení se podílelo 13 cisternových
automobilových stříkaček a jeden obojživelný transportér, ně-

kolik policejních vozů a speciální
pojízdné kontaktní centrum, které
sloužilo jako štáb. Zasahoval i pátrací vrtulník, ten musel vyprostit
osoby z lanovky. Nad fiktivním
pádem letadla dohlíželo i několik
kontrolórů. Cvičení mělo prověřit
spolupráci a komunikaci složek
IZS při mimořádné události. Podobná se konají několikrát ročně.

Hasičský fotbal po druhé v Pohledci
Dne 4. července proběhlo v Pohledci úspěšně - druhé klání soutěže v hasičském fotbale.
Na dosud málo známou soutěž se letos přihlásilo 22 družstev ze sborů dobrovolných hasičů
několika okrsků.
Bohužel jsme mohli do hry zařadit pouze 17
družstev, což nás velice mrzelo. Počasí nám letos přálo, takže žádný hráč
snad ani nepotřeboval druhý oblek na převléknutí.
Příprava této soutěže je velice náročná, proto nás těší
velký zájem sborů přihlásit
se do této hry a vybojovat
jeden z pohárů. Družstva
bojovala s maximálním
nasazením a bylo se na co
dívat.
1. místo: SDH Dlouhé, 2. místo: SDH Svratka, 3. místo: SDH Pohledec
V pondělí 6. července
náš hasičský sbor uspořádal dětský turnaj v hasičském fotbale, určený pro

místní Základní školu v Pohledci. Zúčastnilo
se celkem 24 dětí ve čtyřech družstvech. Děti

se touto hrou náramně bavili, učili se jak ovládat hadice i proudnice plné stříkající vody a na
konci byli odměněni sladkou odměnou. Sponzorem těchto soutěží byla firma ZAPA BETON
Nové Město na Moravě.
Za SDH Pohledec Jiří Klouda

NOVOMĚSTSKO - vydává NKZ (novoměstská kulturní zařízení). Redaktorka: Bc. Veronika Klapačová , redakce a administrace: Kulturní dům, Horácké muzeum;
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Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Názory autorů příspěvků nejsou vždy totožné s názory redakce.

cislo13.indd 12

25.7.2010 22:03:18

