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ovoměstsko
čtrnáctideník občanů Nového Města na Moravě a okolí
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„Stará Tišnovka“ opět ožívá
Již v prvních listopadových dnech přijde
na náš knižní trh unikátní publikace ke
105. výročí železniční trati...

přečtěte si:

číslo 17. ročník XX. 9. listopadu 2010
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Uctili
památku vzniku
Československa

Foto: Veronika Klapačová

Ve čtvrtek 28. října jsme
si připomněli 92. výročí
od vzniku samostatného
Československého státu.
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Prezidentská milost

Na úřad
bez čekání

do Nového Města na Moravě

Ve středu 27. října proletěla médii čerstvá zpráva o udělení
osmi milostí Prezidenta republiky Václava Klause. Jedna z nich
mířila i do Nového Města na Moravě. Podmíněný trest prominul
bývalé ředitelce hospicové péče na Vysočině Ivě Kondýskové.
text a foto: Veronika Klapačová

Ta před více jak dvěma lety
podala těžce nemocné pacientce
z Jihlavy lék na utišení silné bolesti Sevredol. Její aktuální jednání
ale neodpovídalo zákonům, proto byla odsouzena k devíti měsícům nepodmíněně a zákazu práce
s léky na dva roky.
Trest ale některým lidem připadal velmi krutý. Proto začal evangelický farář ve Sněžném sepisovat
petici, pod kterou se podepsalo více
jak tři tisíce lidí. Petice tehdy nebyla
předána kvůli pádu vlády a politické nestabilitě ve státě.
S rozsudkem soudu se nemoh-

la smířit ani bývalá zdravotní pracovnice Marta Benešová z Nového
Města na Moravě. Péče Hospicového hnutí Vysočina využila, když
jí doma umíral manžel a ona se
o těžce nemocného starala sama.
Když se dozvěděla o návštěvě prezidentského páru v našem městě, tak neváhala a napsala dopis
s žádostí o milost Ivy Kondýskové.
Byla přesvědčená o tom, že možnost osobního předání bude mnohem efektivnější, než aby se žádost zařadila mezi stovky dalších.
„Vzala jsem si svůj nejlepší kostým,
vyhlídla jsem si jednoho s bodyguardů a řekla jsem mu, co mám

Manuál, jak na úřadě
nečekat

na srdci. Ten mě odkázal na paní v šedém kostýmku, to byla tajemnice manželky prezidenta republiky. Předala jsem jí můj dopis s žádostí o milost Ivy Kondýskové. Snažila jsem se
na ní udělat dojem a kladla jsem jí na srdce, aby dopis neskončil někde v hromadě jiných. Ještě týž týden přišla odpověď od Livie
Klausové, že moji žádost předá na oddělení milostí Kanceláře prezidenta republiky
k posouzení panu prezidentovi,“ říká
Marta Benešová.
„Byla to záležitost, která vyvolávala
zájem médií. Já jsem se kvůli tomu, že se
jednalo o moji sestru a já jsem byla starostkou města, zdržela všech komentářů. Můj podpis nebyl ani na rozSTRANA 4
sáhlé petici a moje aktivita v podání
milosti se vlastně vůbec neobjevila,
snažila jsem se být velmi zdrženlivá,“ vysvětluje svůj postoj Zdena
V pátek 22. října pořádal atletický oddíl
Marková.
při TJ již 7. ročník běhu na Kaplisko.
(pokračování na straně 2)
Počasí tentokrát přálo a do kopce

Běh na Kaplisko

ke Třem křížům vyběhlo 62 startujících.

na okraj

V

ážení a milí moji
spoluobčané, nejen z Nového Města,
ale i okolí. Tak máme
konečně zasloužený klid! Po všech těch
předvolebních soubojích a prezentování volebních programů, jsme si konečně zvolili své zástupce.
Ještě sice v době, kdy píši tenhle sloupek,
neznáme starostu a místostarostu, ale
po ustavujícím zasedání dne 8. listopadu 2010 již bude jasno. Na můj vkus se
k volbám dostavilo málo občanů, protože
jen polovina z nás má zájem na tom, kterým směrem se bude život našeho města
ubírat. No, to se ještě vše uvidí a poslanci
určitě rádi přivítají náměty z řad občanů
na svých zasedáních. Jistě i my, vyzveme
zvolené zastupitele k besedování s občany u nás, v kulturním domě. Tak ať se jim
daří naplňovat své sliby a k tomu přejeme
hodně zdraví, sil a pohody!
Koncem října byla slavnostně odhalena pamětní deska bratrům Josefu a Otakaru Německým na jejich rodném domě
za účasti spousty hostů, v kulturním
domě absolvovali svou první prodlouženou studenti z kursu společenského chování a tance, za účasti mnoha dojatých
příbuzných, shlédli jsme krásné divadlo
„Příbuzné si nevybíráme“, ve kterém vystoupili populární herci z Prahy.
Začátkem listopadu se budou v KD
konat dva Stužkovací plesy, po kterých
hned následuje vystoupení populární
dechovky Vlčnovjanka, v Horáckém muzeu je možno navštívit prodejní výstavu
Českého svazu včelařů, s názvem Vůně
medu, kde si můžeme nakoupit spoustu výrobků z medu, prohlédnout si včelky i jejich královnu a v neposlední řadě
ochutnat nejen medovinu, ale také medové pivo. V Horácké galerii probíhají
výstavy Studia Zvon, je možné navštívit
i stálé expozice, Svaz tělesně postižených
připravil v KD přednášku s PhDr.Zdeňkem Kulhánkem na téma „Řeč těla“. Pro
milovníky tvrdé muziky s tvrdým rokerem Oldou Říhou se můžete setkat v KD
na koncertu skupiny Katapult a pohlazení po duši zase získat od melodií, které
nám zde představí Jiří Zmožek. Těšíme
se na Vaši návštěvu a věříme, že se trefíme do Vašeho vkusu a každý si vybere, po
čem jeho duše touží.
Příroda je k nám shovívavá a připravuje nám nádherné dny plné slunka, které nám přináší dobrou náladu a
i při podzimu elán do dalších činností. A
tak si přeji, aby nám to vydrželo alespoň
do Vánoc! Mějte se tedy dobře, užívejte
krásných dní a čerpejte energii do duše,
aby nám vydržela při dnech uplakaných
a ponurých.
To Vám přeje VS
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„Stará Tišnovka“ opět ožívá
Již v prvních listopadových dnech přijde na náš knižní trh unikátní publikace ke 105. výročí železniční trati Německý (Havlíčkův) Brod – Brno s názvem „Železniční trať Německý Brod
– Brno na starých pohlednicích“. Kniha autorů Vladimíra Cisára
a Karla Černého je netradičním pohledem na „starou Tišnovku“
přes historické pohlednice a další dobové materiály.

- stránková publikace nabízí více
než 200 reprodukcí unikátních
historických pohlednic i dobových
fotografií a tiskovin, vybraných
z fondů muzeí i významných sbírek soukromých sběratelů. Knihou

text: Milan Šustr

„Po dostavění trati Brno – Tišnov v roce 1885 byla v roce 1898
zprovozněna železnice v úseku
Německý Brod – Přibyslav – Žďár
na Moravě. O sedm let později
v roce 1905 bylo dokončeno její
pokračování do Nového Města
na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Nedvědice a Tišnova.
Dobudováním železniční trati
z tehdejšího Německého Brodu
do moravské metropole tak došlo
k propojení severní části Českomoravské vysočiny s Prahou i Brnem.
V současné době je trať v provozu
pouze v úseku Žďár nad Sázavou –
Tišnov. Větší část trati je již mimo
provoz, v některých úsecích však

ožívá, když je její těleso využíváno
pro nové cyklotrasy,“ řekl jeden
z autorů Karel Černý.
„V knize jsme se snažili zachytit pohled na tuto železniční trať
prostřednictvím starých pohlednic z období první poloviny dvacátého století. Celobarevná 140

jsme chtěli připomenout nejen
nostalgii rakousko-uherské a prvorepublikové železnice, ale také
vzpomenout na ty, kteří zde jako
železničáři po desetiletí pracovali. Věřím, že příznivcům mašinek
a železnice udělá kniha radost,“
dodal na závěr Karel Černý.

Prezidentská milost do Nového Města...
(dokončení ze strany 1)

Prezident svoji milost Ivě Kondýskové udělil s přihlédnutím k dosavadnímu řádnému a společnosti
prospěšnému životu. „Když jsem se to dozvěděla, tak
jsem v tu chvíli nemohla mluvit ani dýchat,“ svěřuje
se Iva Kondýsková, která by lidem v těžkých chvílích
života chtěla pomáhat dál.

SILVESTR 2010

Pro Ivu Kondýskovou nebyly poslední více jak dva
roky lehkou etapou života. „Bylo to hodně těžké nejen
pro mě, ale i pro celou rodinu, přišly jsme i o svého otce,
celou situace těžko snášel. Ten rozsudek jsem přijala,
protože jsem na tom byla domluvená se svými dětmi,
ať už by byl jakýkoli. Úplně mě to dostalo na kolena,
do existencionální krize. Byly to dva roky přežívání
a hledání pochopení, přišlo mi to nespravedlivé,“ říká
bývalá ředitelka Hospicového hnutí na Vysočině Iva
Kondýsková. Dát opiát na smrt nemocnému člověku
znamená pro pacienta ohromnou úlevu, ale zároveň
to znamená dopustit se trestného činu.
„Jsem strašně moc rád jak to dopadlo. Je to takové
zadostiučinění, jsme si vědomi, že došlo k nějaké chybě,
ale chtěli jsme v tu chvíli pomoci, ne překračovat zákony. Milost pana prezidenta je na nás apel, abychom
se drželi právních norem,“ odpovídá tehdejší předseda
občanského sdružení Hospicové hnutí Vysočina a zároveň zástupce bývalé ředitelky Ivy Kondýskové Vojtěch Zikmund.

Novoměstská kulturní zařízení si Vás, po
dlouhé době, kdy se v kulturním domě Silvestrovská zábava nepořádala, dovolila pozvat
na společné strávení posledního dne v roce.
K tanci a poslechu Vám zahraje hudební skupina
zpěváka, moderátora a baviče z Moravských Knínic
Pavla Helana (nemá nic společného s Moravěnkou J.Helána), která Vás roztančí neokoukaným repertoárem
českého a zahraničního popu a rocku, navíc s veselými
autorskými písněmi, imitací hudebních hvězd 100%
živě. V průběhu večera nabere zábava grády s vystoupením populární skupiny MAXIM TURBULENC, pohodu prohloubí ukázky standardních a latinsko-amerických tanců, barmani Vám předvedou svoji show
a k dobrému pocitu jistě přispějí i hotová jídla za příznivé ceny z kuchyně restaurace Včela.
Vzhledem k tomu, že tento pořad je i finančně dost
náročný, rádi bychom včas věděli, zda je zájem našich
spoluobčanů trávit Silvestra při zábavě v kulturním
domě. Proto jsem chtěla požádat Vás, kteří nás navštívíte, o zakoupení vstupenek nejpozději do 30. listopadu 2010. Pokud do této doby nebude prodáno alespoň
200 ks vstupenek budeme nuceni Silvestrovskou zábavu zrušit.
			
(VS)
„Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce.“ - Mika Waltari
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Certifikát pro navigovanou
operativu kolenních kloubů
Oddělení ortopedie Nemocnice v Novém Městě na Moravě, příspěvková organizace
získalo certifikát pro navigovanou operativu kolenních kloubů. Počítačovou navigaci
využívají lékaři již šestým rokem.
Ročně je pomocí přístroje OrthoPilot operováno asi 90% pacientů. Výsledky kontrol
u těchto pacientů vykazují přesnější implantaci umělých kloubních náhrad než u pacientů po klasické operaci. Odměnou pracovnímu týmu je udělení certifikátu od koncernu
B Braun, divize Aeskulap pro navigovanou operativu kolenních a kyčelních kloubů systémem
OrthoPilot.
Implantace endoprotézy kolenního kloubu je jednou z hlavních náplní oboru ortopedie
v Nemocnici v Novém Městě na Moravě, p.o.
V současné době oddělení provádí přes 100 implantací endoprotéz kolene ročně. „Pro dobrou
funkci implantátu je třeba splnit několik podmínek. V zásadě je možné říci, že jde o správnou indikaci, předoperační přípravu pacienta, korektní implantaci endoprotézy a kvalitní pooperační
péči. Dále je nutné kvalitní technické vybavení
operačního sálu, zkušený personál, osvědčená
kloubní náhrada,“ říká primář ortopedického
oddělení MUDr. Jaromír Chroustovský.
Od roku 2004 používá ortopedické oddělení při implantaci kloubní náhra-

dy kolene počítačovou navigaci. Jedná se
o přístroj, který je schopen určit přesnou polohu končetiny, dokáže navrhnout správnou velikost a orientaci implantátu a simulovat její
pohyb před definitivní implantací. Poskytuje
tak operatérovi více informací než při klasické
operaci bez navigace. Touto metodou se operuje asi 90% pacientů a operační technika je
již dnes považována za standard. „Při srovnání
s kontrolní skupinou operovaných pacientů bez
navigace bylo zjištěno, že dosahujeme průměrně o 2 – 3° zlepšení osového usazení endoprotézy. Ačkoliv se tato hodnota může jevit malá,
správné osové zatížení endoprotézy je jedním
z hlavních předpokladů pro správnou funkci endoprotézy. I když velké zahraniční studie
zatím neprokazují lepší funkci a životnost takto operovaných pacientů, potvrzují v souladu
s naším pozorováním přesnější implantaci umělé
kloubní náhrady,“ upřesňuje primář ortopedie.
Počítačem navigovanou implantaci endoprotézy lze provést téměř u všech pacientů.
Kontraindikací je zpravidla špatná kvalita kosti, kde nelze spolehlivě fixovat navigační son-

dy, eventuelně
technická závada na počítači. Celkově
se doba operace prodlužuje
o cca 10 minut,
což se nepovažuje za významné.
„Zavádění
počítačů
do medicíny
je dnes již naprostou samozřejmostí,“ říká MUDr. Chroustovský. „Od roku 2005 u nás funguje odborná společnost CAOS pro počítačem asistované
ortopedické výkony, která zajišťuje pořádání
různých vzdělávacích akcí. V roce 2010 naše
pracoviště získalo certifikát pro navigovanou
operativu kolenních kloubů systémem OrthoPilotâ. Lze jen očekávat další rozvoj počítačem
asistované operativy nejen v ortopedii, ale též v
dalších chirurgických oborech.“
Více informací, na
http://www.nnm.cz/?id=odd_ort
Prim. MUDr. Jaromír Chroustovský,
oddělení ortopedie; tel. 566 683 760

Památka Československého státu

Ve čtvrtek 28. října jsme si připomněli 92. výročí od vzniku samostatného Československého státu.
Ke třem významným místům spojeným s tímto datem položili zástupci města (starostka města Zdeňka Marková, místostarosta města
Stanislav Marek a vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu
PhDr. Žofie Řádková) společně s městskou policií věnce.
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„Mladí lidé chtějí být věrní a nejsou, staří lidé chtějí být nevěrní a nemohou.“ - O. Wilde
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Vrchol letní sezóny v žákovském biatlonu
V září, kdy pomalu končí léto, ve Zruči u Plzně vyvrcholila letní
soutěž v biatlonu Mistrovstvím České republiky žactva. Naše
novoměstské naděje se v konkurenci neztratily, výborné výkony předvedly hlavně ve štafetových závodech, což ukazuje na
vyrovnanost našich závodníků.
Na programu byly první den
hned dva závody, rychlostní závod
a odpoledne závod štafet. Tento
den medaile jen cinkaly. V kategorii žákyň B vybojovala Karolína
Otavová druhé místo, předvedla
bezchybnou střelbu, pro mistrovský titul si v kategorii žákyň C doběhla Anna Tkadlecová. Ve štafetě pak zlaté medaile za první místo
získaly žákyně B, které běžely ve
složení Karolína Otavová, Michaela Sádovská a Kristýna Černá. Pro
druhé místo si doběhli žáci B Jan
Tkadlec, Matouš Slonek a Petr Holek, stejně tak se dařilo i žákům C
ve složení štafety Jan Burian, Martin Žák a Viktor Beneš. Anna Tkadlecová vypomohla štafetě Letohradu a rovněž si odvezla medaili
za druhé místo.
Neděle a závody s hromad-

Běh
na Kaplisko
V pátek 22. října pořádal atletický oddíl při TJ již 7. ročník běhu na Kaplisko. Počasí
tentokrát přálo a do kopce
ke Třem křížům vyběhlo 62
startujících.
Uvádíme nejlepší:
nejmladší žákyně
Zámečníková Sára
3:33
mladší žákyně
Pulgretová Kateřina
3:20
starší žákyně
Hroudová Marie 3:27
ženy a dorostenky
1. Maršánová Lucie
3:06
2. Tlustá Helena		
3:13
3. Vášová Radka		
3:29
nejmladší žáci
Kabrda Jiří		
3:38
mladší žáci
Raus Evžen		
3:06
starší žáci
Beneš Viktor		
2:56
muži a dorostenci
1. Vitner Petr		
2:22
(traťový rekord)
2. Kourek Lukáš		
2:28
3. Hubáček Petr		
2:37
Hubáček Petr st.

n

sport

chom také dodali, že do programu
podporujícího mladé talentované
sportovce, do Talentované mládeže, bylo za své výsledky zařazeno
hned několik našich žáků, jmeno-

vitě Anna Tkadlecová, Martin Žák,
Kristýna Černá, Karolína Otavová
a Matouš Slonek.
Nyní jsme v plné přípravě na
zimní sezónu, která je tu, co nevidět.

ným startem
již nebyly tak
úspěšné, ale
přední umístění ve všech
kategoriích
nám přineslo
3. místo v celorepublikové
soutěži klubů a 3. místo v soutěži
žákovských
družstev.
Anna Tkadlecová si svými
výsledky zajistila vítězství v celkovém žebříčku
ve své kategorii. Rádi by-

listopad
8. 11. 2010
Kulinářská dílna od 9.00hod
Nové trendy ve vaření. Vaříme zdravě,
rychle pro naše děti. Tentokrát sladké i
slané dobroty.
Vede: Kamila Jamborová
Vstupné: 30Kč
15. 11. 2010
Psychologie dítěte podle kresby,
barev a písma od 9.00hod
Pojďte se dozvědět více o svém dítěti.
Možnost individuální konzultace po
dohodě s lektorem.
S sebou: kresby dítěte
Vede: Mgr. Luboš Novotný
Vstupné: 50kč
22. 11. 2010
Muzicírování od 9.00hod
Zpíváme, tančíme a hrajeme si s
lidovými písničkami a říkadly.
S sebou: jakýkoliv hudební nástroj
Vede: Zuzana Svobodová
Vstupné: 30Kč
29. 11. 2010
Z pohádky do pohádky 9.00hod
Barevné cvičení pro nejmenší. Během
cvičení navštívíme zemi pohádek a
zahrajeme si na vodníka, Červenou
Karkulku a jiné pohádkové bytosti…
Vede: Jindřiška Nečasová
Vstupné: 30Kč

„Jediný, za co si něco koupíš, jsou peníze.“ - Richard Fish
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Posvícení broučkům před zimou
Je podzim. Světla ubývá a zimy přibývá. A tak dnes broučci,
kteří nám celé léto svítí na cestu, vyletěli naposledy. Ale co se
nestalo.
Foukal
silný podzimní vítr,
zhasnul
broučkům
světýlko
a broučci se
ztratili. Beruška měla
o broučky
velkou starost, a tak
požádala
děti, aby
jí pěkně posvítily a pomohly jí s hledáním broučků. Děti volaly, svítily
a již po chvilce objevily prvního ztraceného broučka. Naříkal, byl nešťastný, že se ztratil. Děti neváhaly a zapálily mu zhasnuté světýlko a
hned se vydaly hledat další broučky. Všechno dobře dopadlo a i zbývající
dva broučci se našli. Děti dostaly za odměnu sladké perníčky, čajíček z
hroznového vína a nechyběla ani pohádka. Broučci ještě naposledy dětem zamávali a odletěli se uložit k zimnímu spánku. Snad se s nimi setkáme zase na jaře, až vyletí znovu svítit lidem. Zdař Bůh!
Za Občanské sdružení JIŘÍKOVICE Ing. Ilona Komínková

Skautská chata Mercedeska
Tento podzim je to rok, co ji opět obhospodařuje skautské středisko Bílý štít. Během této doby byly generální opravy střechy,
okenic, zateplení celé chaty, dále nová fasáda s obnovením
sgrafit od prof. Jiřího Šebka. Obnovení provedla restaurátorka
Milada Štroblová-Řádková.

ANDÌLSKÝ JARMARK

se zvíøátky

Tvoøivé dílny:
výroba figurek andílkù a èertíkù,
grafická dílna, výroba vánoèních
hvìzd, malování na keramické zvonky,
zdobení døevìných zvíøátek, vosková
batika
Hudební program:
vystoupení dìtí z hudebních kroužkù
Domu dìtí a mládeže Klubíèko, Dále
hraje první skotský dudácký band
v Èesku - The Rebel Piper.
Nìco na zub....
sladké a slané peèivo, káva, velký
výbìr èajù, punè.

Sobota 27. listopadu 2010
od 9 do 16 hodin

Dùm dìtí a mládeže Klubíèko
Nové Mìsto na Moravì

Dùm dìtí a mládeže Klubíèko Nové Mìsto na Moravì

zve dívky, sleèny a ženy na tøi hodiny zdravého pohybu

Chata je využívána nejen všemi oddíly střediska, ale také
i skauty z jiných středisek. Hezké chvíle zde prožili například skauti z Moravských Budějovic, roveři a rangers z Ústředí Junáka, skauti z Jihlavy, Brna a Chotěboře. Proběhlo zde zdárně okresní kolo závodu pro světlušky a vlčata a celotýdenní rá
dcovský kurs oddílu Naděje. K vytápění zatím slouží kamna na dřevo.
Minulou zimu jsme k tomu využili dosloužilé dřevo z rekonstrukce střechy chaty. Tím samým byla vytápěna i klubovna na ulici Malá.
Nyní na podzim skauti a skautky spolu s vlčaty zapracovali při prořezávání lesního porostu na Třech křížích, a tak bude zase
čím topit. V současné době vyrábí oldskauti nové zařízení kuchyně
a ještě nějaký čas potrvá, než interiér Mercedesky bude odpovídat jejich představám. Začátkem letošního října zde také pookřála srdce skautů družiny Ledňáčků z roku 1948. Tehdy, coby vlčata, prožívali radostnou dobu rozkvětu po válce a i následné smutné zrušení Junáka. Nelze
si přát nic jiného, než aby Mercedeska sloužila
i v budoucnu mládeži. Vždyť z tohoto důvodu ji
před válkou postavili a po válce
obnovili
skauti
pod vedením prof.
Jaroslava Puchýře
a MUDr. Jarmily
Havlíkové.
Za klub
oldskautů
Jiří Janíček
Družina Rysů si chystá dřevo na topení

n

zájmy, volný čas

AEROBIC
Aneta Kuklínková

SHOW

Aneta Kuklínková Lenka Velínská
latino hot !
dance aerobic
Roman Ondrášek
body work - flowtonic
Roman Ondrášek

20. listopadu 2010 od 13.30 hodin

Kulturní dùm Nové Mìsto na Moravì
Lenka Velínská

Vstupné:
dìti a dívky do 18 let - 80 Kè
ženy
150 Kè
doprovod a diváci
30 Kè

„Já jsem ukecanej, že bych mohl mluvit na sjezdu porodních asistentek.“ - Zdeněk Pohlreich

5

Na úřad bez čekání

Službu, která usnadňuje a hlavně zrychluje obsluhu klientů
Městského úřadu v Novém Městě na Moravě, můžete využívat
už více jak dva roky.
Elektronické objednávání, ktetext a foto: Veronika Klapačová
ré umožní přednostní obslouže-

Jak tedy postupovat?

krok 2) vyberete si požadovanou činnost

n

manuál

ní, je určeno pro odbory vnitřních
věcí a dopravní. To znamená, pokud potřebujete vydat nebo vyměnit občanský průkaz, cestovní
pas, řidičák, přihlásit se k trvalému

pobytu nebo přihlásit svůj vůz, že
návštěvu úřadu si tak naplánujete ještě doma a pak stačí přijít na
vámi stanovenou hodinu. Objednávat se můžete i 30 dnů předem.

krok 1) přihlásit se na http://radnice.nmnm.cz/
– odkaz: Elektronický objednávkový systém
– odkaz: Objednávka k obsloužení

krok 3) zvolíte si měsíc, den a hodinu

„Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotyk úst vydělíme dvěma.“ - Aznavout
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krok 4) napíšete jméno a příjmení

krok 5) Tím jste byli objednání na vámi stanovaný den a hodinu
k úředníkovi, který se vám bude přednostně věnovat, a to pokud přijdete
v rozmezí 10 minut před stanovenou hodinou nebo 5 minut po ní. Pokud se
v tomto intervalu nedostavíte, vaše objednávka propadá. Současně se na
stránce, která vygenerovala vám přidělený identifikační kód (PIN), dozvíte, co všechno je potřeba k návštěvě příslušného odboru k vyřízení potřebných záležitostí. Přidělený identifikační kód si pečlivě zapamatujte nebo
někam zapište, potřebovat ho budete u elektronického terminálu.

Pokud jste neměli před návštěvou úřadu možnost
přístupu k internetu, pak v úředních
dnech, které jsou
pondělí,
středa
a čtvrtek, přistupujete také k elektronickému terminálu a volíte:
Odbor
dopravy
nebo
Odbor vnitřních věcí

Identifikační kód

krok 6) Ve vámi vybraný den a hodinu se dostavíte do 1. patra MěÚ
v Novém Městě na Moravě a zamíříte k elektronickému terminálu s dotykovou obrazovkou. A protože jste objednáni přes internet, stačí na terminálu zmáčknout na Objednané klienty a zadat kód. Z terminálu vám
vyjede lístek a vy počkáte, až se u jedné z přepážek rozsvítí vaše číslo.

8021

n

manuál

vyberete konkrétní úkon, který potřebujete vyřídit a odeberete si registrační
lístek, podle jeho čísla přijdete na řadu.
Pokud víte předem, že se vám nepodaří v objednaný den
a hodinu požadovanou činnost uskutečnit, není třeba objednaný termín rušit.
Vyvolávací zařízení,
pokud si nevyzvednete lístek s pořadovým číslem, automaticky zařadí do pořadí další osobu.
Elektronický objednávkový systém vám na internetu
dokonce zobrazí, kolik lidí aktuálně čeká na obsloužení
a vy se můžete rozhodnout, jestli neodložit návštěvu
úřadu na jiný den. Další výhodou systému je, že zajistí pořadí,
ve kterém klienti na úřad
přicházejí.
Příspěvek vznikl ve
spolupráci s Ing. Janou
Bartošovou, vedoucí
odboru vnitřních věcí.

„Asi je to od jehly, kterou jeho akupunkturistka nechala trčet v oku mloka.“ - Dr. Gregory House zkoumající pacientovi barevné modřiny
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z matriky
narozené děti:
9. 10.
17. 10.
20. 10.
22. 10.

svatby:
2. 10.
23. 10.
23. 10.
30. 10.

Veronika Kozárová
Hana Šemrincová
Nikola Zelená
Nikola Vojkůvková

Krizová léta

Lucie Jůdová, Dušan Antoš
Natalija Ivanovna Prystupa, Miroslav Pokorný
Kateřina Havlíčková, Petr Gregor
Eliška Staňková, Stanislav Havlíček

Dvacátá léta minulého století nebyla pro včelaře na Novoměstsku příliš růžová.
Počet činných členů klesl na 29. A to svého času patřili včelaři z Nového Města k největšímu spolku na Moravě. Kronikář dokonce píše, že spolek držel pohromadě jenom
díky přísunu levnějšího cukru.

jubilanti:
4. 11.
5. 11.
5. 11.
10. 11.
13. 11.
16. 11.
20. 11.
21. 11.
24. 11.
27. 11.
29. 11.

úmrtí:

25. 10.
26. 10.
1. 11.

110. let organizovaného včelařství na Novoměstsku

Josef Unčovský		
Miluše Kopáčková
Cecilie Sokolíčková
Drahomíra Bramborová
Marie Janů		
Silvestr Dostál		
Božena Sáblíková
Libuše Pochopová
Eduard Míček		
Miroslav Böhm		
Růžena Doležalová

75 let
75 let
90 let
75 let
80 let
93 let
75 let
88 let
85 let
80 let
86 let

Viktoria Stehlíková
Josef Zelený		
Josef Petr		

(Nové Město, 1932)
(Křídla, 1929)
(Jiříkovice, 1921)

Informace z knihovny:

Příští číslo

Knihovna vyhlašuje Vánoční soutěž o nejdelší řetěz z papíru. Své výrobky můžete
nosit do 11. prosince 2010.
Na dětském oddělení právě probíhá soutěž:
„Poznáš stromy, ze kterých listí popadalo?“ Potrvá do konce listopadu.
Zveme Vás ve čtvrtek 25. listopadu 2010 v 15.00
hod. na slavnostní vylosování říjnových soutěží:
„Pohádkové hádání“ - literární soutěž určená
pro I. stupeň ZŠ, kde děti prokázaly znalost pohádek a po knihovně k nim nacházely obrázky.
„Pro chytré hlavičky“ – literární kvíz pro II.
stupeň ZŠ, žáci doplňovali chybějící slova v názvu
knih a k dílům přiřazovali autory.
Nyní Vám bude Novoměstsko pravidelně
docházet dvakrát do měsíce, nejbližší uzávěrka bude 15. 11. Ve schránkách ho najdete koncem listopadu. Uzávěrky na prosinec: 29.11. a
10.12. Vaše příspěvky a inzerci posílejte na internetovou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo
je můžete zanechat v kanceláři Kulturního
domu, Městské knihovně nebo Horáckém muzeu. Případné dotazy směřujte na tel: 722 905
756 (redaktorka Veronika Klapačová).
Gymnázium v Novém Městě na Moravě
pořádá v pondělí 22. listopadu 2010
v rámci Dne GIS seminář

Interaktivní mapy na internetu
Akce je určena pro širokou veřejnost, bližší
podrobnosti najdete na webu gymnázia.

Stomatologická pohotovostní služba:

LISTOPAD

13. 11.
		
14. 11.
		
středa 17. 11.
		
20. 11.
		
21. 11.
		

n

MUDr. Aleš Janoušek,
U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
MUDr. Eva Peňázová,
Vratislavovo n. 12, Nové Město n M., 566 616 900
MUDr. Kateřina Pařízková,
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 130
MUDr. Ivo Matonoha,
Jimramov 265, 566 562 619
MUDr. Marcela Petrášová,
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 123

kultura, volný čas

Ukázalo se, že euforie z rodící se republiky
vyprchala a přišly těžké. Ale každá krize jednou odezní a tak se i novoměstští včelaři dali
znovu dohromady. Zlom nastal v roce 1925
a zásadním impulsem byla zcela určitě Horácká krajinská výstava, která se u nás konala
v srpnu roku 1925 a jejíž součástí byla i výstava včelařská. Jednatel Adolf Švejda se snažil
dopisováním, prosbami a osobními návštěvami v Praze a Brně získat co nejvíce vystavovatelů. Novoměstští včelaři se prezentovali v
předsálí tělocvičny a prodali zboží za 2.600
korun. Na výstavě také předvedli včelařskou
pozorovací stanici. Ta stála ve Studnicích
a byla nejvýše položenou pozorovací stanicí na
Moravě. Pravidelné záznamy vedl učitel Josef
Zavadil. V kronice je k roku 1925 ještě jeden zajímavý zápis, který dokládá zájem včelařů o to,
aby na Novoměstsku byl dostatek pastvy pro
včely. Včelaři totiž rozdávali hospodářům semeno bílého jetele a vysazovali akáty. Požádali rovněž silniční výbor, aby zabránil kácení lip
podél cest. Rok 1925 byl pro včelaře klíčový také
v tom, jak píše kronikář: „…že odstranil rozkol
mezi moravskými včelaři. Podnět k tomu dal daněprostý cukr, který se rozděloval prostřednictvím Zemského ústředí spolků včelařských.“

Z historie do současnosti. Pokud se chcete
o včelařích na Novoměstsku dozvědět víc, tak
určitě navštivte výstavu Vůně medu, která se
koná v Horáckém muzeu a končí v sobotu 13.
listopadu.

Recept pro vás:

Baklava – orientální recept
Suroviny: listové těsto 400g, 125g másla,
1 hrnek mletých vlašských ořechů, 1/2 hrnku
medu, 1/4 hrnku cukru krupice, hřebíček, citrónová kůra, kousek skořice, 1/2 hrnku vody.
Příprava: Listové těsto rozválíme na několik velmi slabých plátů. Na dno pekáče položíme první plát, pomažeme rozpuštěným máslem, posypeme ořechy, opět položíme plát těsta
a postup zopakujeme. Nakonec překryjeme silnějším plátem těsta, potřeme tukem. Těsto na
povrchu rozkrájíme na kosočtverečky, propícháme v rozích hřebíčkem a pečeme při 180 °C
asi 3/4 hodiny. Mezitím si připravíme směs z citrónové kůry, medu, cukru, vody a skořice, kterou vaříme na mírném ohni za stálého míchání
asi 30 minut. Skořici vyjmeme a směs nalijeme
na horký dezert. Po vychladnutí rozkrájíme ostrým nožem na jednotlivé kousky.

Nové Město je
v PANORAMĚ
Jsem rád, že se našla
cesta k realizaci mého
návrhu v minulém zastupitelstvu, aby Nové
Město na Moravě mělo
svou stránku v programu Panorama.
Můj návrh spočíval v tom,
abychom se mohli celostátně
prezentovat mezi známými
a atraktivními místy. Zpočátku byla problémem cena, kterou by město muselo zaplatit.
Postupem času se našlo řešení.
Chtěl bych touto cestou
poděkovat panu Karlu Klapačovi za jeho úsilí uvést projekt
v život. Rovněž poděkování
patří všem, kdo se podíleli na
této realizaci, která opět přiblíží Nové Město na Moravě
do poznání, že je to místo, kam
se dá stále vracet a vždy něco
nového objevovat.
Josef Brůna
zastupitel města za ČSSD

Výtvarná soutìž
DDM Klubíèko vyhlašuje výtvarnou
soutìž pro veøejnost
téma: o nejhezèí lesní zvíøátko
své práce(plošné i prostorové)
mùžete odevzdávat do Klubíèka,
nejpozdìji 22.listopadu
vaše práce budou vystaveny na
Andìlském jarmarku v prostorách
DDM Klubíèko a ty nejlepší budou
odmìnìny
na každé práci musí být jméno
autora, adresa a vìk

www.klubicko.eu

Dùm dìtí a mládeže Nové Mìsto na Moravì, pøíspìvková organizace,
Výhledy 526, 592 31 Nové Mìsto na Moravì,
tel. 566 616 151, 608 822 562, email info@klubicko.eu

Doktor Dlaha: „Homere, vám tak smrdí z pusy, že si musím vyzout boty, aby se to vyrovnalo.”
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miniBazar
Prodám šuplíkový mrazák Whirlpool 300 l, stáří 10 roků, spotřeba
za 24 hod 1,33 kW. Cena: 3000Kč,
možná dohoda, tel.: 724 303 477.
Koupím byt 2+1, nebo 3+1
v Novém Městě na Moravě, tel.:
603 935 883.
Koupím rodinný dům v Novém
Městě na Moravě a v jeho okolí, tel.:
604 734 355.
Prodám 4 pokojový byt v OV.
Byt se nachází ve zvýšeném přízemí cihlového domu o 3 bytových jednotkách, má 2 sklepy, malou zahrádku. Možnost garáže

n

inzerce

100m od bytu. Cena dohodou, tel.:
602 749 732.
Dlouhodobě pronajmu zařízený byt 2+1 v Novém Městě. Volejte
po 18 hod., tel: 603 744 567
Pronajmu garáž - lokalita Holubka, tel: 603 865 682.
Prodám 4 zimní obutá kola,
málo jetá 14ky, cena 2500Kč, NM,
tel.: 605 773 908.
Prodám levou rohovou sedací
soupravu a obývací stěnu. Levně!
Tel.: 721 975 703.
Hledám práci, na zkrácený úvazek nebo BRIGÁDU jako pomocnice
v second-handu, zahradnictví apod.
Prosím volejte na tel.: 777 250 265.

Doučím anglický jazyk. Cena: 50
Kč/hod., tel.: 720 243 863.
Prodám zahradu v OV, voda,
elektrika, lokalita Bezděkov. Cena
dohodou, při rychlém jednání možná sleva, tel.: 728 230 425.
Pronajmu pokoj, prostorný, částečně zařízený. Rychlé připojení k
internetu. Vhodné i pro studenty,
tel.: 777 828 808.
Prodám notebook ASUS X5DIJ-SX402V, 4GB RAM, 500GB HDD,
Windows 7. Nákup 05/2010. Téměř
nepoužívaný, v záruce. Cena 9.500,Kč, tel.: 608 744 132.
Daruji za odvoz tmavý nábytek,
vhodný na chalupu, tel.: 602966539.

Prodám 6ti šuplíkový mrazák
zn. Gorenje, málo používaný. Cena
dohodou, tel.: 605 781 247.
Hledáme dlouhodobý pronájem
pokoje s vlastním vchodem, příslušenstvím a pokud možno internetovým připojením - Nové Město na
Mor. nebo Žďár nad Sázavou, tel.:
739 322 948.

blahopřání
26. října
2010 dovršila
své významné
životní výročí
- 75 let - naše
maminka, babička a prababička paní Drahoslava Pustinová
z Pohledce. Tímto blahopřáním
chceme vyjádřit naší milé jubilantce vroucí díky za péči a starostlivost, kterou věnuje svým dcerám a
jejich rodinám.
Milá maminko, do dalšího
čtvrtstoletí Ti přejeme především
pevné zdraví.
Ať v kruhu svých nejbližších nacházíš stále lásku, pohodu a spokojenost.
Máme tě moc rádi
Tvoje dcery s rodinami.

„Nohy sis myl? To já poznám. Hned se s tebou jinak jede!” - pan Pávek k Otíkovi
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kulturní kalendář
5.
11.

10.
12.

13.

17.

listopad
Vůně medu – prodejní výstava
Horácké muzeum, Nové Město, od 8 do 17 hod

ADVENTNÍ JARMARK

Katapult – koncert
KD, Nové Město v 19 hod
Zvítězit – historické životopisné drama
kino, Nové Město v 19:30 hod

do presbyterny novoměstského evangelického kostela
o první neděli adventní 28. listopadu
od 14 do 17 hodin

Hračkiáda
DDM Klubíčko od 9 hod
Tajemství mumie - fantasy
kino, Nové Město v 19:30 hod
Karate Kid – akční, rodinný
kino, Nové Město v 18 hod
Aerobic show
KD, Nové Město od 13:30 hod
Wall Street: Peníze nikdy nespí - psychologický
kino, Nové Město v 19:30 hod

21.

Zapomenuté transporty – dokument
evangelický kostel v 15 hod

22.

Interaktivní mapy na internetu - seminář
Gymnázium, Nové Město od 14:30 hod

24.

Já padouch – animovaná komedie
kino, Nové Město v 17:30 hod

25.

Slavnostní ocenění soutěží
knihovna, Nové Město v 15 hod

28.

Vás upřímně zve na

Let´s dance 3D – hudební, romantický
kino, Nové Město v 19:30 hod

20.

27.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické

Andělský jarmark se zvířátky
areál DDM od 9 do 16 hod
Machette – akční komedie
kino, Nové Město v 19:30 hod
Jiří Zmožek – koncert
KD, Nové Město v 18 hod

Jarmark je příležitostí koupit něco pro radost sobě i svým blízkým a podpořit tím dobrou věc.
Rukodělné výrobky vznikly díky tvořivosti členů a přátel novoměstského evangelického sboru,
nabídku obohatí i další prodejci – novoměstské Centrum Zdislava a soběslavské středisko Diakonie ČCE „Rolnička“ (výrobky jsou dílem lidí s mentálním a kombinovaným postižením) i společnost Jeden svět, která v rámci projektu „Fair trade“ prostředkuje v naší zemi prodej výrobků
ze zemí „třetího světa“.
Výtěžek jarmarku bude také letos věnován projektu Adopce na dálku, do kterého je náš sbor
zapojen prostřednictvím dětí – ty svými příspěvky do sbírky v nedělní škole podporují vzdělání
třináctileté indické dívky Ashwiji. (Výtěžek z prodeje výrobků Zdislavy, Rolničky a o.p.s. Jeden
svět je určen přímo těmto organizacím.)

Odpoledne pro seniory v Pohledci
Český svaz žen v Pohledci uspořádal v pořadí již druhé posezení pro seniory u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října. Slavnostní odpoledne,
umocněné krásným slunečným počasím, se konalo v sobotu 9. října v Kulturním
domě v Pohledci.
V programu vystoupily děti z pohledecké Mateřské školky, které svými tanečky
a písničkami připomněly babičkám a dědečkům naše lidové písničky i to, že lidová písnička stále žije. Jako další vystoupili
žáci Základní školy v Pohledci, kteří si připravili pásmo složené z básniček, písniček
a tance. Po dětech přišlo na řadu překvapení v podobě taneční skupiny Harém, z Bystřice nad Pernštejnem. Tanečnice si připravily dvě vystoupení v podobě orientálních
a španělských tanců. Všem přítomným se

Svaz tělesně postižených
Vás srdečně zve na přednášku

„Řeč

těla
“

s PhDr.Zdeňkem Kulhánkem,
která se koná

ve čtvrtek 18.listopadu v 15,00 hod.
v konferenční místnosti č.1
Kulturního domu v Novém Městě na Moravě

n

kultura

vystoupení skupiny Harém moc líbilo a obecenstvo nešetřilo potleskem. Pak už přišel na
řadu oblíbený harmonikář, pan Jindřich Dolníček. Písničky si s ním zazpívali i všichni přítomní a veselo bylo po celý zbytek odpoledne.
Kromě kávy a čaje připravily ženy seniorům
vlastnoručně napečené zákusky, rolády a koláčky. Každý si pak odnesl domů přáníčko,
které ženy samy vyrobily.
Celé odpoledne se náramně vydařilo a bylo
odměnou našim seniorům za jejich celoživotní práci. Chtěla bych ještě touto cestou poděkovat sponzorům,
kteří nám finančně přispěli na tuto
akci. Jsou to: ing. Jiří
Dušek - Organizační kancelář Žďár n.
Sáz., Josef Svoboda
- Pohledecká střešní,
Flop Dostálová - Pohledec, Zenmí práce
Ondřej Lukeš. Děkujeme.
Jitka Bradáčová,
předsedkyně ČSŽ
Pohledec

rady zahrádkářům
Ještě stále je čas sázení dřevin a růží. Růže namočíme na několik hodin před sázením do vody.
Díry pro růže a ovocné stromky vyplníme kompostem, ten obsahuje živiny pro mladé rostliny.
Ukončíme sázení cibulovin. Přesuneme rostliny z nádob na volné záhony. Rostliny, které zůstávají v nádobách, řádně zalijte, POZOR na nádoby, které nejsou mrazuvzdorné, mohou popraskat.
Spalte napadené listí, které tento rok mělo plísně, skvrnitost a další choroby. Nezapomeňte na
podzimní výzdobu, nabízí se plno trav, dýní, jeřabin, šípků atd.
Jirčíková Milena
„Tak Koljo, teď si sbalíš čemudan a přijde si pro tebe Zubatá...” - pan Louka
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Horácké muzeum Vás zve:

Velký sál Horáckého muzea bude od 19. listopadu až do konce ledna
roku 2011 věnován prodejní výstavě s názvem

„Žádný den není všední ... „

(malba na hedvábí, stříbrné šperky, umělecká knižní vazba)
V pořadí již 3. výstava novoměstských autorek Hany a Michaely Krškových bude tentokrát obohacena o ukázky tvorby Vladimíry Kubíčkové ze Žďáru nad Sázavou.
Hana Kršková, středoškolská pedagožka, se představí malbou na hedvábí - obrázky s převážně dětskými motivy, ale i oblíbenými šátky a šálami.
Její dcera Michaela Kršková, absolventka SUPŠ v Turnově, vystavuje
především šperky vytvořené kombinací stříbra a drahokamů, polodrahokamů nebo perleti.
Vladimíra Kubíčková se kromě běžné knihařiny věnuje i umělecké
knižní vazbě, pravidelně se úspěšně účastní Trienále knižní vazby, nejvyšší soutěže v tomto oboru v ČR.
Vernisáž se uskuteční v pátek 19.11.2010 od 16.00 hod.
Otevřeno: 19.11.2010 – 29.1.2011 (úterý – sobota: 9.00 – 16.00)

„Obraz – odraz duše“

Vestibul Horáckého muzea přivítá po roce putovní výstavu Klubu v
9, centra služeb pro podporu duševního zdraví, které spadá pod Oblastní
charitu Žďár nad Sázavou. Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Výstava je
součástí dlouhodobého projektu – „Umění – odraz duše,“ který je podporován Ministerstvem kultury ČR. Jeho cílem je představit veřejnosti umělecké aktivity Klubu v 9.
K vidění i k zakoupení budou jak obrazy jednoho z klientů tohoto zařízení, stejně tak i výrobky dalších klientů, vytvořené z pedigu, šperky ze
skla a fimo hmoty.
Vernisáž se uskuteční v úterý 16.11.2010 od 16 hod.
Otevřeno: 16.11.2010 do 4.1.2011 (úterý – sobota: 9.00 – 16.00)

n

inzerce

„Na mou duši, von se zul. To je smrad, že by jeden pad!” - paní Škopková
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Veselé sedmě je 25 let
Dne 5. října roku 1985 zazněly první tóny kapely Veselá sedma z Nového Města na Moravě. Kapelu s tímto názvem založilo sedm muzikantů v čele s Frantou Šimkem. V té době
velkých dechových kapel ubývalo a výhodou Veselé sedmy byla operativnost a pohyblivost na cestách za svými posluchači, navíc za mnohem přijatelnější finanční náklady.
Malá netradiční dechovka si dala za cíl hrát dobrou muziku, zachovat bohatý repertoár
všech našich hudebních skladatelů, a co nejvíce přiblížit krásné české písničky lidem.

řech plesech českých olympioniků v pražském
Paláci kultury, kde s kapelou na stejném pódiu
vystupovali Orchestr Gustava Broma, skupina
Golem, Josef Laufer, Karel Zich, Petra Janů a
další. Veselá sedma odehrála velké množství
estrád, koncertů, vánočních koncertů, plesů,
zábav a různých jubilejních výročí v celé naší
republice. Její obliba je tedy značná a zájem
stálý. V uplynulém období odehrála kapela
někdy až 40 vystoupení ročně. Všichni členo-

Rakousko,
Švýcarsko, Itálii a
především
projezdili křížem
krážem
naši republiku.
„Veselá sedma
stihla natočit
15
pořadů
pro Českou televizi, např.: Sejdeme se na Vlachovce, Příště u Vás,
S Moravěnkou u Fleků, Dechovky na Výstavišti, apod. Zvláštní ocenění dostala kapela 1. ledna 2001 vystoupením na silvestrovské Vlachovce
v roce 2000 v pořadu Vstupujeme do 3. tisíciletí.
Pro natáčení těchto pořadů byly vybrány špičkové české a moravské
dechovky,“ vzpomíná
na okamžiky strávené
před televizními kamerami František Šimek, umělecký vedoucí a kapelník dechovky.
Kapela Veselá sedma dále účinkovala 11
krát na výstavě Země
živitelka v Českých
Budějovicích, pět krát
na výstavě Zahrada
Čech v Litoměřicích,
zúčastnila se třikrát
Chodských slavností
v Domažlicích a u příležitosti 100. výročí Jubilejní výstavy v Praze
získala Pohár primátora.
K nejprestižnějším
vystoupením patřilo
účinkování na čty-

vé Sedmy jsou amatéři a muziku dělají pro radost svou a těch, kteří je poslouchají.
V roce 2005 se kapela díky starostovi města
panu Sokolíčkovi stala dechovou hudbou Nového Města na Moravě formou občanského sdružení. Veselá sedma se aktivně zúčastnila několika
setkání Nových Měst Evropy - v Německu, Rakousku a v letošním roce u nás, přímo v rodném
městě kapely. Kromě účinkování je Veselá sedma
s Kulturním domem ve Žďáře nad Sázavou spolupořadatelem „Festivalu dechových hudeb Vysočiny“, který se koná pravidelně v měsíci červnu.
Patronem, učitelem a takovým „muzikantským tátou“ byl hudební skladatel Antonín Votava. Je třeba vzpomenout i na hudebního skladatele Jiřího Vránu, dramaturga České televize
pana Kratochvíla, dramaturga Františka Živného
a textaře Jaroslava Jacuru. Všichni jmenovaní už
bohužel nejsou mezi námi.
V současnosti spolupracuje Veselá sedma
s Antonínem Pavlušem, Antonínem Borovičkou,
Gustavem Oplustilem, textařem Jaroslavem Hájkem a dalšími.
Za dobu 25 let se v kapele vystřídalo 59 muzikantů, a co je potěšující, že všichni jsou zdraví
a muzicírující. „Vždyť dát lidem dobrou náladu,
pohodu a trošku toho štěstí je vlastně to krásné poslání muzikantů a zpěváků,“ říká vedoucí
a manažer kapely Honza Sedlařík.
Ať muzikantům Veselé sedmy tleskají její příznivci ještě mnoho dalších let!

Prvním sponzorem, díky kterému mohla kapela vzniknout a prosperovat, byl plemenářský
podnik Žďár nad Sázavou, a to za velkého pochopení tehdejšího ředitele Ing. Marečka a závodního výboru ROH.
Od té doby uplynulo krásných 25 let a muzika si stačila získat mnoho příznivců nejen
po celé republice, ale i v zahraničí. Po půl roce
poctivého zkoušení se Veselá sedma zařadila do povědomí příznivců dechovky. A všechno mohlo začít. V roce 1986 byla kapela vyslána pražskou agenturou do zahraničí na sérii
vystoupení v Belgii, Holandsku, Lucembursku
a SRN, kde vystupovala po dobu pěti let na setkání českých krajanů žijících v zahraničí
a na oslavách ukončení druhé světové války za
účasti českého velvyslanectví v Belgii.
Hudebníci pod vedením Jana Sedlaříka, který
ke zpěvačce Aničce Bartošové přizval k účinkování jako zpěvačku svoji dceru Janu Havlíkovou, navštívili nejen německé republiky, ale také Francii,
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