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Nové Město na Moravě

Žena regionu Vysočina je z Nového Města
Titul „Žena regionu“ mohou získat ženy, které
jsou dobré ve své profesi, podílí se na veřejném
životě a zároveň se zvládají starat o rodinu. Většinou se ale právě o těchto ženách moc neví. Cílem
soutěže je přitáhnout pozornost k jejich snažení
a vyjádřit veřejné uznání ženám, které dokážou
svým aktivním přístupem k životu motivovat
ostatní a obohacovat jejich život.
Žena regionu měla čtyři vyhlašovací kategorie,
za politiku a podnikání, vědu, kulturu, zdravotnictví a charitativní činnost. A právě do poslední
jmenované kategorie přihlásili novoměstskou
rodačku Ing. Janu Zelenou její kolegové z práce,
ti chtěli tímto krokem veřejně ocenit mnohaletou
práci své nadřízené, které si váží. Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou byla z nominace
velmi překvapená, měla pocit, že tam nepatří. To

si ale nemyslí řada zaměstnanců a hlavně množství dalších lidí, kteří neváhali přidat svůj hlas.
Podle nich právě ona dokáže dokonale skloubit
svůj rodinný život s profesním. Za deset let ve své
funkci dokázala ztrojnásobit nabídku služeb
žďárské charity, která se denně stará o stovky lidí
od dětí, rodin, osob s postižením, duševním onemocněním až po seniory a nevyléčitelně nemocné.
Svojí pílí se dokázala zdokonalit v manažerských
schopnostech, je cílevědomá, otevřená a stále
velmi lidská. Přestože je práce v charitativní činnosti náročná, umožňuje zaměstnancům se rozvíjet. A není divu, že se pak žďárská Charita může
pochlubit řadou prestižních ocenění.
Vy jste novoměstská rodačka, jaký máte vztah
k Novému Městu?

Ano, jsem rodačka,
Nové Město mám
moc ráda a nikdy
bych ho za jiné město
nevyměnila. Líbí se
mi nejen město, ale
celý máš region, myslím si, že je to jedno
z nejhezčích míst v republice, zdravá, čistá
Ing. Jana Zelená
Vysočina.
Jak jste se dostala k práci, konkrétně pozici ředitelky Oblastní charity?
Já jsem původem úplně z jiného oboru, já jsem
vlastně chemik, studovala jsem Vysokou školu
chemicko-technologickou, obor Technologie...
dokončení na str. 3

Desatero problémů Nového Města
Nové Město je od roku 2001 členem národní sítě
Zdravých měst. Projekt se intenzivně zabývá
všemi oblastmi života ve městě, které mohou mít
vliv na zdraví a pohodu obyvatel. A právě proto
se i letos 13. září konala veřejná beseda s názvem
Desatero problémů, které se účastnili jak obyvatelé, tak i pracovníci úřadu a dalších organizací.
Diskuze na téma problémů, které tíží Nové Město na Moravě se týkala oblastí kultury, životního
prostředí, bydlení, infrastruktury, rozvoje dopravy a města.
Stejné setkání se uskutečnilo v minulém roce
a stejně jako letos se určilo několik priorit, kam
by mělo město směřovat. Vedoucí odboru investic a správy majetku Ing. Dana Wurzelová shrnula, co z pojmenovaných problémů se za loňský rok podařilo vyřešit. Z dopravy to byla ulice
Vlachovická, kde dochází k rozšíření komunikace a navíc k výstavbě cyklostezky. Ta by měla
být dokončena letos na podzim a je financována
z Fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř tří
milionů korun.
Občané v loňském roce označili za problém i zvážení přesunu autobusového nádraží k nádraží
Českých drah. Na přípravě terminálu se pracuje,
část zastávek by měla být přesunuta k vlakovému
nádraží, tím by se výrazně ulevilo autobusovému
nádraží, kde by mohla vzniknout další parkovací místa. Po parkovacích místech je ve městě ale

- Udržovat, pečovat a rozvíjet stávající sportoviště.
- Rozhodnout, co bude s budovou kina a JKP.
- Vyřešit zastávku nad nemocnicí včetně přechodu
a chodníku přes železnici.
- Zajistit odbornou péči o zeleň města kvalifikovanými pracovníky (údržba a výsadba).
- V rámci velkých realizačních akcí požadovat
realizování kompenzačních opatření ekologické
újmy např. náhradní výsadba stromů a zeleně,
obnova tůní, tvorba maloplošných rekreačních
území – lesopark.
- Pokračovat v odkanalizování místních částí.
- Řešit nedostatek parkovacích míst v některých
částech města.
- Zachovat současný rozsah zdravotní péče v novoměstské nemocnici.
Na letošním projednání bylo vybráno 15 problé- - Zvážit zavedení MHD ve městě + zachovat stávající autobusové i vlakové spojení + zvážit zapojení
mů:
- Zkvalitnit stávající tělocvičny nebo zřízení mul- dopravy do IDS JME.
tifunkční haly.
Navržené problémy budou následně ověřeny
- Zřídit bazén.
- Rozšířit kapacity terénních sociálních služeb anketou, které se opět mohou zúčastnit všichni
občané města. Najdete ji v každém výtisku novin
(zajištění komplexní péče o uživatele).
- Zachovat současnou kapacitu mateřských škol Novoměstsko.
v místě bydliště (dostavba areálu MŠ Drobného). S výsledky ankety bude po vyhodnocení seznámena Rada a Zastupitelstvo města Nové Město
- Zkvalitnit přírodní koupaliště.
- Udržet širokou nabídku v terciární sféře (střední na Moravě a bude záležet na nich, jak se budou
školy, mateřské školy, úřady, nemocnice, pečova- tyto navržené problémy dál řešit.
vrk
telské služby…).
stále poptávka a návrhů, jak postupovat je proto
několik, vedení města by pro rozhodování měly
pomoct i anketní lístky. Z oblasti sociálních služeb se chystá přístavba a rekonstrukce stacionáře Zdislava. Za životní prostředí se v uplynulém
roce řešilo, jak naložit s odbornou péčí o zeleň.
V plánu je úprava deseti lokalit, na kterou město
získalo 14 milionů korun.
Občané se mohli účastnit veřejného projednání
a dokonce prohlídky v terénu, i jejich připomínky
byly do projektu zapracovány. V loňském výčtu
desatera problémů byl i nedostatek míst v mateřských školách nacházejících se přímo ve městě. I díky tomu byla otevřena další třída na ulici
Tyršova.
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významná říjnová výročí
12.10.1911
narodil se ve Zlatkově
Alois Lukášek
akademický malíř
100. výročí narození
(zemřel 14.4.1984 v Nedvědici)
14.10.1861
narodil se v Jimramově
Alois Mrštík
učitel, spisovatel
150. výročí narození
(narozen 24.2.1925 v Brně)
27.10.1871
narodil se v NMnM
Karel Šír
stavitel
140. výročí narození
(zemřel 17.1.1938 v Brně)
31.10.1926
zemřel v NMnM nebo Rokytně
Bohumil Šín
malíř-krajinář, samouk
85. výročí úmrtí
(narozen 15.2.1897 v Rokytně)

Přívaly vody a nemilosrdné kroupy
Nejhorší z letošních rozmarů přírody zažilo naše
město 5. září. Málokdo tušil, že se docela hezký
den promění odpoledne v děsivý liják, který pustošil například Bělisko, Žďárskou a Brněnskou
ulici a málem protrhl hráz rybníka ve Slavkovicích. Slzy v očích lidí se pak objevily zejména
na Rokytně. Obrovské kroupy ničily střechy domů
a jen šťastnou náhodou nikdo neutrpěl vážné zranění. Z nebe nad Rokytnem padaly kroupy velké
jako míčky. Ničící živel si vybral svoji daň na desítkách rokytenských domů. Jen díky obětavému „Hasiči odvedli perfektní práci. Kolem desáté honasazení místních hasičů i dalších dobrovolníků diny večer již byla situace všude pod kontrolou
se podařilo zabránit dalším škodám, které by a podařilo se zabránit nejhoršímu. To, co jsem vizpůsobil prudký déšť dopadající na rozbité domy. děl ve Slavkovicích, byl opravdu úctyhodný výkon.
Pohotově reagovali i hasiči v Hlinném, kde se Rád bych poděkoval také paní Kouhoutové a panu
zabezpečovacích prací účastnil i místostarosta Kosovi z městského úřadu. Odvedli dobrou práci
Stanislav Marek. Nejdramatičtější chvíle však při organizaci záchranných prací,“ oceňuje výkozažívali místní a novoměstští hasiči ve Slavko- ny krizového štábu starosta Michal Šmarda. A dovicích. Tragédii zabránilo to, že byl rybník vy- dává: „Ještě v deset hodin večer hrozilo nebezpečí
puštěný. Přívaly vody zaplavily hráz a nechybělo v Bobrové a v Podolí jsme málem neprojeli. Hasiči
vrk
mnoho, aby došlo k mnohem většímu neštěstí. si zaslouží naši poklonu.“

anketa

MHD vítězí v bouřlivé diskuzi
58 % - Novému Městu by hromadná doprava
prospěla. Město se rozrůstá a pro řadu lidí už je
pěší doprava příliš náročná.
22 % - Samostatná hromadná doprava by byla
příliš drahá. Stačilo by pustit meziměstské autobusy do města a zavést nové zastávky.
20 % - Městská doprava je zbytečně drahý nesmysl. Máme dvě vlakové zastávky a lidé mohou
všude dojít pěšky nebo autem.

Brněnská se po letech dočkala

Diskuze o možném zavedení hromadné dopravy
v Novém Městě vzbudila nebývalý zájem. Ankety se zúčastnil zatím úplně největší počet Novoměšťáků a vášnivá diskuze proběhla i na portálu
vas-nazor.cz. Drtivá většina lidí by zavedení MHD
přivítala. Ozvaly se však i hlasy, které městské autobusy považují za zbytečný a drahý luxus. Kritikům
MHD vadí i to, že by sloužila především seniorům.
Někteří účastníci diskuze kritizovali, že nemají
dostatek informací o tom, kolik by celý projekt
stál peněz a jakým způsobem by byl organizován.
Vedení města proto připraví podrobnější informace, které budou zveřejněny v příštím vydání Novoměstska. V listopadu se pak uskuteční veřejné
projednání, na něm budou mít občané možnost
vyjádřit svůj názor předtím, než se téma dostane
na stůl radním a zastupitelům.
vrk

Po létě plném stavebního ruchu
byla otevřena opravená ulice Brněnská. Nový povrch silnice, nový
chodník k evangelickému hřbitovu, vodovod, kanalizace a plyn.
To vše bude od letošního roku
sloužit lidem nejen na Brněnské.
Náročnou stavbu provázela řada
komplikací, ale nakonec se snad
podaří vyřešit i problém s léta
zanedbávaným a nakonec zakázaným přechodem pro chodce.
V závěru akce byla také opravena
cesta přes Oboru k Hornické ulici.
Z Hornické k Bille tak konečně může bez obav projet i maminka s kočárkem. Na nově opravené cestě
se zkouší dva typy povrchu. Ten, který bude lépe vyhovovat, bude v příštích letech používán i pro další
cesty přes novoměstské parky.
vrk
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Žena regionu Vysočina...
...vody a životního prostředí. Hned po škole jsem
pracovala v Brně, pak jsem se vdala a rozhodla se,
že rozhodně Nové Město neopustím. Po mateřské jsem ale zjistila, že vrátit se do svého oboru
bude hodně těžké. Míst bylo tady na Žďársku
málo a tehdy byla obsazena mladými lidi. Bylo
mi jasné, že pokud nechci Nové Město opustit,
tak se musím poohlédnout po něčem jiném. No
a zrovna v té době bylo vyhlášeno výběrové řízení
na pozici ředitele Oblastní charity, které mě velmi
oslovilo.
A věděla jste tehdy, co Vás může čekat, co to bude
obnášet?
Tehdy jsem nevěděla, co mě čeká, lákala mě
pomoc lidem, kteří to potřebují. Myslím si, že
sociální cítění mám, a je pravda, že oblast pomáhajících profesí je pro mě velmi blízká. Bylo to
ale mnohem složitější, než jsem čekala. Musela
jsem se spoustu věcí doučit, dostudovat, doplnit
si vzdělání v manažerských dovednostech a další.
Ale svého rozhodnutí jsem nikdy nelitovala. Jsem
moc spokojená a nejvíc mě potěší, když vidím, že
všechno funguje a klienti jsou spokojení.
Je za vámi deset let na postu ředitelky Oblastní
charity, jak jste spokojená?
Jsem spokojená s tím, jakým způsobem se charita
vyvíjí. Myslím si, že se snažíme vycházet z potřeb
lidí. Snažíme se spolupracovat se sociálními odbory, když se na nás někdo obrátí s potřebou nové
služby, děláme dotazníkové šetření, o tom, co lidé
v našem regionu skutečně potřebují. Tak se nám
podařilo zřídit řadu dalších potřebných služeb,
jako je v poslední době třeba domácí hospicová
péče, osobní asistence, nízkoprahové služby pro
děti a mládež a podobně.
Vaši zaměstnanci se starají o klienty a Vy se staráte
o své zaměstnance...
Přesně tak, mým úkolem je především řešit per-

sonální záležitosti a oblast financí. Snažím se
pro pracovníky zajistit určitý servis a podmínky
pro jejich práci. Důležité je určitě o pracovníky
pečovat, protože práce v sociální oblasti je velmi
náročná, a to jak fyzicky, tak psychicky. Dalším
mým úkolem je zajistit finance pro poskytování
jednotlivých služeb v našich zařízeních, a to není
vůbec jednoduché. Naše financování je vícezdrojové. Finance získáváme na základě žádostí
z ministerstev, nadací, dále máme finance z ESF,
z rozpočtů kraje a měst, kde máme svoje zařízení apod.. A to je právě především moje parketa,
vyjednávat s městy, obcemi a krajem o možných
příspěvcích.
Víte, kdo vás nominoval do soutěže Žena regionu
2011?
Jako první mě nominoval můj bývalý kolega. To
jsem ale nejdřív vůbec nevěděla. Když mi nominaci pořadatelé soutěže oznamovali, nechtěli nic
prozradit. Oznámení byl pro mě veliký šok. Nejsem totiž z těch, kteří milují veřejná oceňování.
No a odpoledne mi volali znovu, že musím být
šťastná, protože mě nominovali i další. A to pak
byli moji stávající kolegové z práce.

Kraj opraví Vlachovickou
Nového povrchu, oprav a rozšíření se dočká
krajská silnice od nemocnice až za Tři Studně.
Přípravu rekonstrukce silnice přijel zkontrolovat
náměstek hejtmana Libor Joukl.
Společně s novoměstským starostou si na místě upřesnil, co vše je třeba v souvislosti s touto
rozsáhlou akcí zařídit. „Musel jsem dát Michalu
Šmardovi za pravdu, je to opravdu významná
akce a Nové Město ji potřebuje. Teď bude důležité,
aby byly všechny práce dobře sladěny. Nemůžeme si dovolit ani den prodlení,“řekl po prohlídce
stavenišť Libor Joukl, který má dopravu a silnice
na starosti.
vrk

Člověku to určitě nedá, když se o nominaci dozví,
prolistuje webové stránky soutěže. Co Vám pak běželo hlavou?
Napadalo mě, že tam jako nepatřím, že to vůbec
není pro mě. Měla jsem naprosto smíšené pocity. Co mě na celé záležitosti ale nejvíce potěšilo
je to, že na mě moji kolegové myslí. Oni mi tím
prý chtěli poděkovat, a to je pro mě moc krásné.
Vy jste pak byla na celorepublikovém vyhlášení soutěže, jaké jste měla dojmy tam?
Sešly se tam hodně zajímavé ženy z různých
oborů, od lékařek přes sportovkyně, starostky
a další zajímavé ženy. Jedna z krajských vítězek
byla paní pracující také v sociální oblasti, mimochodem velmi sympatická. Ta vybudovala zcela
novou neziskovou organizaci, poskytující celou
řadu služeb pro potřebné. Bylo to pro mě příjemné a zajímavé setkání.
Příjemné a hlavně upřímné setkání je i s Ing. Janou Zelenou osobně. Jak potvrzují kolegové,
jejich nadřízená má vždy pro všechny dveře otevřené, a to pro jakýkoli problém. Citlivě dovede
naslouchat druhým a ráda se zasadí o dobrou věc.
vrk

Deratizace města
Ve dnech 6. - 15. října dojde k celoplošné deratizaci města. Pracovníci deratizační firmy budou
v uvedených dnech klást nástrahy proti hlodavcům, a to jak v bytových domech, tak i v areálech
velkých firem, nemocnice apod. Deratizovat
budou i pracovníci VAS a.s. a položí nástrahy
v kanalizační síti na území města. Připojit se mohou i majitelé rodinných domů a menších firem,
kteří zjišťují výskyt hlodavců ve svých objektech.
Tito občané se mohou přihlásit na MÚ, odboru investic a správy majetku. Kontaktní osobou je pan
Smetana, tel. 566 650 224, 724 775 894 (i SMS)
e-mail: lubos.smetana@meu.nmnm.cz.
Žádáme také předsedy SVJ v jednotlivých bytových domech o sdělení kontaktních telefonních
čísel pro potřeby spojení s deratizační firmou.
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Sluka svrasklá
Rozites caperata
Klobouk je v mládí vejčitě uzavřený a spojený
s třeněm mohutně vyvinutou plachetkou, pak
tupě kuželovitě zvoncovitý a nakonec rozložený
5 – 12 cm v průměru, okrově žemlový. Povrch
potažený jemným pavučinatým povlakem. Třeň
7 – 12 cm vysoký, 15 - 20 mm tlustý. Dužnina bílá
nebo světle nažloutlá, často vodnatá bez vůně
a chuti.
Roste od července do října v jehličnatých lesích.
Je to výtečná jedlá houba, kterou je možno užít
v nejrozmanitějších úpravách samotnou nebo
ve směsi s jinými druhy hub. Mladé nerozvinuté
plodnice jsou vhodné pro nakládání do kyselého
nálevu. Rod Rozites je ve střední Evropě zastoupen pouze jedním druhem.
Nález je z oblasti Humpolce.
Fotografováno 24.7.2011.		
Poj

Chceme více parkovacích míst?
Radnice uspořádala anketu zejména mezi obyvateli ulic, kde jsou největší problémy s parkováním.
O parkování se diskutovalo prostřednictvím anketních lístků a na portálu vas-nazor.cz.
Cílem bylo zjistit, zda lidé stojí o nová parkovací
místa a zda by byli ochotni si za nově zbudovaná
místa i připlatit, pokud by měli jistotu, že před
svým domem vždy najdou své místo. Reakce občanů byly různé a lišily se podle toho, jestli má kdo
auto, kolik jich vlastní, nebo podle toho, kde bydlí.
Zajímavé bylo například to, že na ulici Radnické
lidé o nová parkovací místa nestojí prakticky vůbec. Větší zájem je na Hornické a Budovatelů. Nejvíc lidí, kteří by stáli o placené vyhrazené stání, je
na Hornické, zatímco na Budovatelů lidé chtějí
především zrušit placené parkování u pošty.
Ve městě je také docela dost lidí, kteří považují další parkovací plochy za zbytečný přepych a bojí se, že budováním dalších by město přicházelo o zeleň a ztratilo by svůj půvab.
„Je jasné, že každá část města potřebuje jiný přístup.
Sejdeme se proto s lidmi z různých ulic a zkusíme
se s nimi domluvit na řešení, které jim bude nejlépe vyhovovat,“ komentoval další postup radnice
starosta Michal Šmarda. Setkání s občany budou
probíhat v průběhu října.
vrk

Termíny setkání s občany na téma
„Parkování“ dle jednotlivých lokalit:
Pátek 7.10. v 15 hod.
- ulice Hornická
(sraz u novinového stánku)
Pondělí 10.10. v 16 hod.
- ulice Masarykova
(sraz na nádvoří za kinem)
Středa 12.10. v 16 hod.
- ulice Budovatelů
(sraz na chodníku mezi č.p.1487 a č.p.1489)
Pondělí 17.10. v 16 hod.
ulice Tyršova - věžáky
(sraz na prostranství před TJ střediskem)
Středa 19.10. v 16 hod.
- ulice Pavlovova a Mendlova
(sraz na parkovišti naproti č.p. 1509)
Úterý 25.10. v 15 hod.
ulice Radnická (před domem č.p. 1005)
Čtvrtek 27.10. v 15 hod.
- ulice Tyršova – dům č.p. 1002-3
+ bytovky před KD (sraz u domu č.p. 146)

Město má další třídu mateřské školky, v pořadí třináctou
Jarní zápisy dětí do školek doprovázely nesouhlasy a rozpory. Rodičům se nelíbilo umístění
dětí do školek v obcích. Městu v rozhodování pomohla i anketa, kde 67 % hlasovalo pro variantu,
že nejlepší je otvírat nové třídy ve městě tak, aby
do vesnických školek rodiče s dětmi nemuseli
dojíždět. Město tak rodiče vyslyšelo a hledala se
nová varianta, jak všem rodičům vyhovět a děti
umístit do školek v místě jejich bydliště.
Na ulici Tyršova se koncem roku uvolnila třída
po školní družině a právě z té během pouhých
6 týdnů vznikly krásné nové prostory pro další
městskou školku.
Opravila se nejen třída, kde si dnes děti hrají
i odpočívají, ale i celé zázemí, toalety, umývárny,
šatna, schodiště i vstup do budovy. „Chtěla bych
poděkovat stavební firmě PKS za velmi dobrou
spolupráci. Cením si i výborného přístupu Technických služeb, její pracovníci nám byli rovněž
nápomocni. Jsem vděčná všem sponzorům, nejen z řady rodičů, kteří nám pomohli vybavit novou třídu.
Ze všech stran slyšíme samou chválu,“ říká Ivana
Buchtová, spokojená ředitelka příspěvkové organizace sdružující pět mateřských škol. Náklady
na opravu se vyšplhaly k tři čtvrtě milionu korun,
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finance se ale podařilo najít ve vnitřních zdrojích
školky. 1. září v nové třídě přivítali paní učitelky
i zástupci města malé nováčky. Přítomen byl i starosta města Michal Šmarda: „Jsem rád, že letos
poprvé se podařilo umístit do školek všechny děti.
Navíc jsme ve většině případů vyhověli, děti chodí tam, kam rodiče směřovali své přihlášky.“ Celé
patro budovy je kompletně přebudováno, protože původní družina musela změnit režim na škol-

ku, výhodou budovy je i propojení na již stávající
dvě třídy. „Já z toho mám dobrý pocit, prostory,
které se podařilo zrekonstruovat, jsou velice příjemné, jsou krásně barevné, jsou to prostory světlé. Já kdybych sem měla možnost vést své děti,
tak bych sem šla s radostí, a myslím, že tady bude
dětem dobře,“ uzavírá návštěvu vedoucí odboru
školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních
věcí Mgr. Alena Lukášová.
vrk

Zrekonstruovaný pavilon
interních oborů
Poslední roky byly v areálu novoměstské ne- povídají požadavkům medicíny jedenadvacátého
mocnice ve znamení čilého stavebního ruchu. století,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří BěOd roku 2008 se zde rekonstruoval za částečného hounek.
provozu celý pavilon interních oborů. V průběhu „Pavilon interních oborů nabídne pacientům intří let vyrostla moderní budova s novým rehabi- terny a neurologie 120 lůžek ve dvou a třílůžkolitačním bazénem, která začne plně sloužit paci- vých pokojích, 11 lůžek pro hemodialýzu a 11
entům v září letošního roku. Investorem stavby je lůžek na společné jednotce intenzivní péče. V příKraj Vysočina, rekonstrukce pavilonu interních zemí pavilonu je pro pacienty připraven moderní
oborů přišla celkem na téměř 432 milionů korun, ambulantní trakt. V suterénu pavilonu je umístěvíce než 30 % pokryje dotace z Regionálního ope- no jedno z nejmodernějších rehabilitačních center v Kraji Vysočina,“ řekla ředitelka nemocnice
račního programu Jihovýchod.
Původní budova interních oborů fungovala Věra Palečková.
od roku 1942, proto si už kompletní rekonstrukci Služeb Nemocnice Nové Město na Moravě vyuzasloužila. Během podzimu zde najde kompletní žívá spádově více jak 120 tisíc obyvatel ze žďárského okresu a přilehlých oblastí. Každý rok je
zázemí interna, neurologie a rehabilitace.
„Protože šlo o rekonstrukci staré budovy, bylo po- zde hospitalizováno na dvacet tisíc lidí a ambutřeba skloubit omezený provoz jednotlivých oddě- lancemi projde okolo 180 tisíc pacientů. Ročně
lení se stavebními pracemi. Je tedy na místě podě- se ve zdejší porodnici narodí téměř tisíc miminek.
kovat za trpělivost jak pacientům, tak samozřejmě Nový pavilon interních oborů už za pár týdnů nabídne vysoký standard služeb a důstojné prostřelékařům a zaměstnancům nemocnice.
vrk
Současná podoba a vybavení pavilonu plně od- dí pro pacienty i zaměstnance.

Změna
značení
V uplynulých dnech došlo ke změně dopravního značení na území Nového Města na Moravě.
Upozorňujeme proto řidiče na tyto dva úseky:
1. Na ulici Tyršova - úsek před KD - změna režimu parkování; z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy je nově vyznačeno stání na opačné straně,
než dosud.
2. Na příjezdech do města jsou umístěny svislé dopravní značky „Zóna zákazu stání v době
21.00 – 05.00 které zakazují odstavování nákladních vozidel nad 3,5 t na místních komunikacích
v nočních hodinách. Majitelé těchto vozidel by si
měli pro tyto účely najít jiné místo.

Přepsáno 1313 stran kroniky
Přepis kroniky Nového Města na Moravě zaujal desítky lidí. Dokládá to i počet přepsaných stran, který
přesáhl třináct stovek. Nyní už zájemci přepisují 7. díl kroniky, která mapuje dění ve městě v letech
1989 až 1996.
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Setkání Nových Měst v Německu
Hostitelským městem letošního 33. Setkání Nových Měst bylo německé Neustadt (Hessen), které je jen o něco málo menší než naše město. První
písemná zmínka o Hessenském městečku je v listině z roku 1261. Historické centrum tvoří stará
radnice a dále věž Junkera Hansena z roku 1480,
která se může pyšnit tím, že je nejvyšší hrázděnou stavbou s kruhovým půdorysem na světě.
Z historických pamětihodností můžeme dále
zmínit bývalý zámek s pozdně středověkými budovami a farní kostel z 16. století. Centrum města
pak obklopuje velký městský park o rozloze přes
čtyři hektary. Právě tam se odehrávaly třídenní
slavnosti Setkání Nových Měst.
Podobně jako v našem městě v loňském roce, tak
i letos v Hessensku, vzrostl počet lidí v městečku o několik tisíc. Během pátečního odpoledne

9. září byly všechny delegace oficiálně přivítány
v evangelickém kostele. Novoměstští trubači
pak společným pochodem přivedli návštěvníky
setkání na Rabenauplatz, kde starosta Thomas
Groll a předseda Sdružení Nových Měst Hanse
Schreyegg oficiálně zahájili letošní setkání. Pak
už na všechny čekala hlavně zábava a hudební
program na několika pódiích. V sobotu pak ožil
městský park a přilehlá ulice, která patřila malířskému festivalu. Nechyběl ani slavnostní průvod
o délce několik stovek metrů a večerní ohňostroj.
Novoměstské Informační centrum mělo celou sobotu v ulicích postavený stánek, kde
se lidé zastavovali a zajímali se o mezinárodní sportovní akce, které se v Novém Městě
na Moravě v nadcházejících letech uskuteční.
vrk

Sladké ukončení léta už po šesté
Začíná být tradicí, že tečka za prázdninami je
ve znamení včelaření. Novoměstský festival
medu měl tentokrát bohatý dvoudenní program,
v pátek spojený s tradičním jarmarkem a sobotu
s farmářskými trhy. „Stánků bylo každý den kolem padesáti, všichni se vešli na náměstí, tentokrát to bylo takové komorní,“ říká za pořadatele
města Mgr. et Bc. Veronika Teplá.
Vedle medu samozřejmě nechyběly ani další
produkty jako je medovina, medové pivo, ale
i pomůcky pro chovatele, svíčky nebo další předměty spojené s medem. Medové menu dokonce
připravila i jedna z místních restaurací. „Kulturní
program jsme připravili spolu s městem, v pátek
nám hrála skupina Tataband a v sobotu Zuberská
šestka,“ doplňuje hudební doprovod jeden z pořadatelů festivalu Ing. Zdeněk Tatíček. Sladké
ukončení léta nepatřilo jen včelařům, chovatelům a dospělým, ale hlavně dětem. Po oba dny
pro ně byly připraveny workshopy, mohly si vytvořit svíčku, voskovou figurku nebo nazdobit
perníček. Myšlenku, takových medových doží6 / NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2011

nek, medobraní, přinesl tehdejší předseda a za- dvojnásob. Pod jedním z osobních aut byla vylitá
kladatel Horáckého sdružení lidových řemesel sladká tekutina. Množství včel a vos, která přiláPhDr. Richard Klauda. „Chystáme to vždycky kala, tak museli přijet zlikvidovat hasiči.
na konci prázdnin, protože si myslíme, že je to Na dvoudenní program novoměstských včelaideální čas pro návštěvníky města i místní,“ s po- řů se ale každoročně těší i zahraniční kolegové.
vzdechem navíc Tatíček dodává, že v předchozích „Jezdí za námi přátelé ze zahraničí se svojí nabídletech jim počasí moc nepřálo. „Tentokrát nám kou medu, protože Vysočina neposkytuje celé
ale přálo až moc, v pátek byly teploty vysoko nad spektrum medu, je tedy možné ochutnat i medy
30 stupni, kdyby se to mělo příště opakovat, asi jiné,“ dodává Tatíček. A jak přiznává jeden ze sloby jsme na náměstí umístili dětské bazénky, so- venských včelařů do Nového Města jezdí pravibota pak byla báječná s fantastickou atmosférou,“ delně a rád. Dokonce si mezi sebou vyměňují své
dodává spolupořadatelka Veronika Teplá. I přes poznatky a chovatelské úspěchy. Podobně jako
veškeré nepřízně počasí se lidé rádi na náměs- pan Gabriel Němčik z Prešovska, který pozvánku
tí zajdou podívat, dokonce už jsou mezi nimi objevil ve slovenském časopise určené včelařům,
pravidelní návštěvníci, kteří si přes Nové Město letos už medobraní navštívil po čtvrté a přiznává,
že se těší a to i kvůli českým kolegům.
na Moravě plánují cestu.
Ani letos nechyběla krupičná kaše z rukou Perch- „Letošní sezóna byla úspěšná pro všechny včelaře
ty. „Dětem se to líbí, ukazují rodičům bílou paní. ze širokého okolí a medobraní mělo letos velice
A já jim za to nabídnu pernštejnskou klasickou pěknou návštěvnost,“ hodnotí nejen úsilí včelakrupičnou kaši s medíkem,“ říká Lucie Prášilo- řů, ale i letošní Festival medu jednatel Základní
vá v roli bílé paní Perchty. Vratislavovo náměstí organizace včelařů v Novém Městě na Moravě
vrk
tak med a včely doslova zaplnily, u těch to platí Ing. Zdeněk Tatíček.

Test zdatnosti
Okolo Nového Města na Moravě vedou dva okruhy tzv. místního pěšího značení, které vznikly
z iniciativy MUDr. Karla Daňka, CSc. Jejich součástí býval i terénní test zdatnosti. Ten začínal
u křižovatky k hotelu Ski a vedl strmě do kopce
až na vrchol Harusova kopce. Protože původní

Listárna
informační tabulky již dosloužily, bylo třeba je
obnovit. Nové tabulky již visí na svém místě a každý tak opět může jednoduše zjistit, jak na tom
se svou kondicí je. Informační centrum tímto
děkuje za spolupráci Janu Sáblíkovi, Vladimíru
Křenkovi a Petru Marečkovi.

Chtěla bych poděkovat rokytenským hasičům
a panu Fialovi za vstřícnost a pomoc při zakrývání střech po krupobití,které nás postihlo dne
5.9.2011.Všem moc děkujeme velice nám pomohli.
Rundštuková Ivana
Na webových stránkách Novoměstska jsem si
přečetla článek od velitele SDH N. Města p. Romana Dobrovolného, kde vzpomíná na mého
muže, bývalého starostu Josefa Sokolíčka, který
hasičskému sboru zajistil nákup nového hasičského vozu.
Vím, jaké martyrium při jednáních musel podstoupit, aby splnil to, co slíbil. Velmi dobře věděl, že to bude ve prospěch nás všech a zachrání
to jak majetek tak i někdy životy lidí. V té době
nebyly ještě tak štědré evropské fondy, které
dnes nabízejí různé granty na splnění plánů
měst a obcí. Proto jen díky svému charismatu
a síle v argumentaci při jednáních byl úspěšný, a jeho slib a podání ruky bylo tř. „zákonem“.
Děkuji hasičům, že mu vzdávají každoročně hold
za to, co pro ně udělal, a pořádají vzpomínkový
memoriál. Potěšilo by ho to.
Zdena Sokolíčková, manželka

„Asi tak čtyři“ spojuje Litomyšl
Zářijový čtvrtek, konkrétně 9.9., patřil v Novém určitou formu snu, snažím se techniku i způsob
Městě na Moravě mladým výtvarníkům. Do kon- podřídit své vizi tak, aby dýchal a byl cítit můj prce října se v prostorách Horáckého muzea před- votní vjem z něj,“ říká o sobě Honza.
staví práce pěti umělců, grafiky Terezy Cikrytové, Ivana Kociánová pochází z Brandýsa nad Labem,
fotografie Jana Dvořáka, malby a grafiky Petry do Nového Města na Moravě se dostala díky
Janské, malby Ivony Kociánové a kov a sklo loňskému sympoziu v Novém Městě na Moravě,
Víta Zadiny. Na slavnostní vernisáži chyběla jen jejím studijním oborem je Restaurování nástěnTereza Cikrytová, která byla v té době studijně né malby a sgrafita v Pardubicích, jeden ze seve Švédsku. Terka je studentkou pardubické mestrů studovala i v italské Veroně. V její tvorbě
univerzity, oboru Restaurování a konzervace děl převažuje figurální tvorba a nebrání se křiklavým
tónům. Součástí autorčiny tvorby jsou pohledy
písemné kultury.
Zbylý čtyřlístek výtvarníků, jak přiznali, spojuje na městské periferní oblasti.
Litomyšl, kam je přivedlo studium nebo práce. Výstava pěti umělců je průřezem umění. „Je to
Vít Zadina je bývalým studentem novoměst- osobní styl, to, co každý z nás dělá nevadí tomu
ského gymnázia a absolventem Vyšší odborné dalšímu, takže spolu můžeme vystavovat,“ říká
školy sklářské v Novém Boru. Na přelomu let Vít Zadina. Na to Honza Dvořák dodává, že spo2006/2007 byl kurátorem výtvarné dílny Horác- jení je hlavně přátelské. Nabídku ke společnému
ké galerie a v Desné nad Jizerou si vyzkoušel prá- vystavování už mají z krajského města Vysočiny
na duben. Nové Město je na výstavu přilákalo
ci v huti. Dnes je uměleckým kovářem.
Petra Jánská žije u Frýdku-Místku a už od roku hlavně díky loňskému výtvarnému sympoziu.
1990 ji lákal výtvarný obor. Přes studium učitel- „No, já myslím, že si s Novým Městem hodně roství výtvarné výchovy se dostala k oboru Restau- zumíme a doufám, že nám ta spolupráce hodně
rování a konzervace uměleckých děl na papíře pokvete a příští rok se budeme snažit ji ještě víc
a souvisejících materiálech litomyšlské univerzity. rozvinout. Moc se mi tady líbí atmosféra města
Fotograf a tiskař, to je Jan Dvořák z Pelhřimova, a přírody,“ přiznává pelhřimovský umělec Jan
který vystudoval Soukromou střední uměleckou Dvořák. Do prostor Horáckého muzea navíc výškolu grafickou v Jihlavě. Své práci polygrafie se tvarníci vybrali umění přímo „na míru“.
vrk
věnuje hned v několika městech. „Nepreferuji
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Úspěšní judisté

Atleti z TJ opět skvělí: 5 medailí z Mistrovství ČR !

Stříbrná medaile z MČR v Praze pro trenéra
juda DDM Klubíčko Nové Město na Moravě
V sobotu 10.9.2011 se v Praze v sokolovně TJ
Sokol Praha Vršovice uskutečnilo Mezinárodní
mistrovství ČR veteránů v judu. Tohoto turnaje
se zúčastnilo přes 150 závodníků z 10 států (ČR,
Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Srbsko, Německo, Irsko, Chorvatsko, Kuba).
Stříbrnou medaili vybojoval René Pintera v kategorii M3 do 100kg .
Po zlatu z Mistrovství Slovenska je to tento rok
další úspěch trenéra juda DDM Klubíčko. Další
soutěží pro tohoto judistu je Mezinárodní mistrovství Rakouska ve městě Linz pořádané dne
29.10.2011 a Mistrovství Evropy v Rakouském
městě Liebnitz v termínu od 11. - 13.11.2011.

10. a 11. září se v Písku konalo Mistrovství ČR
v atletice na dráze kategorie do 22 let. Vystoupení
zástupců naší TJ bylo fantastické. Přivezli celkem
pět cenných kovů a další dobrá umístění. Zlato
obhájila vrhačka Jitka Kubelová, když vyhrála disk
výkonem 51,70 m. A přidala ještě stříbrnou medaili za vrh koulí a výkon 14,21. Kov stejné stříbrné
hodnoty dovezla i mílařka Radka Janoušová. Ve finále na 800 m zaběhla výborný čas 2:11,06. Sbírku
doplnili - tradiční sběratelka Helena Tlustá bronzem za běh na 3 000 m překážek a čas 11:44,00
min. a překvapivě Petr Zimola v závodě na 1 500 m.
Jeho nový osobní rekord 3:59,29 mu vynesl bronz
a jen hrubá chyba rozhodčího, který mu 380 m
před cílem vlezl do cesty, mu neumožnila bojovat
o lepší kov. Také výsledek štafety žen Brázdová, Miličková, Dufková a Janoušová na 4 x 400 m je super.
4. místo a oddílový rekord 4:04,07 byl jen jednu
sekundu od medaile. Páté místo přidala Miličková
na trati 5 000 m v čase 19:12,86, osmá byla ve finále Brázdová na 800 m (2:18,96) a nový osobák
si vytvořil Šacl na téže trati (čas 1:58,67 a poprvé
pokořená hranice dvou minut). Výsledek šampionátu navršil počet cenných kovů z MČR pro atlety
na sumu 21 a pasoval tím i tuto sezonu na druhou
nejúspěšnější v historii atletického oddílu!
Hubáček

Uprostřed vrhačka Kubelová při dekorování nejlepších diskařek Mistrovství ČR. Vpravo od ní Šafránková z Kolína a vlevo Klausová z Olympu Praha

Albánské peklo
při Mistrovství světa

Šest medailí
z kolečkových lyží

Ve dnech 9.-11. září 2011 se v albánském hlavním městě Tiraně uskutečnilo 27. mistrovství
světa v horských bězích.
Českou republiku v kategorii juniorů reprezentovali i novoměstští Jan Janů, Matěj Trávníček,
Jakub Marshall a v kategorii mužů Jiří Žák.
Závodilo se za slunečného počasí při teplotě 36
stupňů ve stínu, při vlhkosti 30%, na místy značně prašné trati.

O víkendu 3.- 4. září se v Letohradu uskutečnilo
Mistrovství Česka v biatlonu na kolečkových lyžích. V sobotu se závodilo v rychlostním závodě,
v neděli ve stíhacím.
Z novoměstských biatlonistů byla nejúspěšnější
mladší dorostenka Anna Tkadlecová, která byla
v sobotu i v neděli neporazitelná a získala dva
republikové tituly. V sobotu v mladším dorostu
skončil na třetím místě Martin Žák, ve starším
dorostu doběhl na druhém místě Jan Burian,
v juniorech dva bronzy získal Michal Žák.
Ostatní Novoměšťáci medaili nezískali, ale dobrý
výsledek zajel v sobotu ve starším dorostu Jakub
Marshall, který skončil šestý. Starší dorostenec
Vojtěch Zahradník obsadil po oba závody deváté místo, junioři Lukáš Dostál skončil na 10. a 7.
místě a Matěj Trávníček na 12. a 11.místě.

Zlatá medaile z Polabské ligy v Novém Bydžově
pro Daniela Pinteru
V sobotu 10.9.2011 se uskutečnilo 4.kolo Polabské ligy v Novém Bydžově za účasti 130 závodníků z 15 oddílů z ČR. Daniel Pintera vyhrál 4
zápasy a obsadil vynikající 1.místo v kategorii
do 38kg mladších žáků. Je to vynikající výsledek,
vzhledem k tomu, že začíná sezóna, která bude
plná závodů po celé Evropě.
Ing.René Pintera, BA
trenér juda DDM Klubíčko NMNM

další zpravodaj
Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít
uzávěrku už v úterý 18. 10. 2011, do distribuce se
dostane 1. 11. 2011. Vaše příspěvky a inzerci posílejte na internetovou adresu zpravodaj@nmnm.
cz nebo je můžete zanechat v kanceláři Kulturního domu, Městské knihovně nebo Horáckém
muzeu. Textové příspěvky prosíme ne delší jak
20 řádků v textovém editoru velikostí písma 12.
Fotografie nebo loga připojujte jako samostatné
přílohy, nevkládejte do textu!
Případné dotazy směřujte na:
tel.: 722 905 756
redaktorka Veronika Klapačová
na KD út + čt 7.00 – 11.00
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V juniorském závodě na trati dlouhé 8,7 km s převýšením 500 metrů startovalo 67 běžců, vítězem
se stal Turek Karagoz, nejlepší z Čechů byl na 18.
místě Filip Záveský, na 22. místě doběhl novoměstský biatlonista Matěj Trávníček a na 26. místě jeho oddílový kolega Jakub Marshall. Jan Janů
byl jedním ze šesti běžců, kteří závod bohužel nedokončili. Juniorský tým obsadil 5. místo.
V závodě mužů na trati dlouhé 13,1 km s převýšením 75 metrů bylo na startu 119 běžců, vyhrál
Američan King, z Čechů byl nejlepší na 23. Petr
Pechek, Jiří Žák doběhl na 56., Tomáš Bláha
na 65. a Michal Horáček na 74. místě.
Tým mužů byl klasifikován na 12. místě.

K tomu trenér Jirka Žák dodává: ,,V neděli jsme
mohli získat další medaile, ale Jan Burian měl
na kolečkových lyžích pád, propadl se ze druhého
místa na čtvrté a po závodě skončil v nemocnici
na šití. Jeho loket zdobí šest stehů. Martin Žák
zlomil hůlku a z druhého místa se propadl na pátou pozici.“

Letní Mistrovství České republiky
na Šibenici
Skokanský areál Šibenice v Novém Městě na Moravě hostil 17. září šampionát žactva ve sdruženém závodu a kontrolní závod družstev skokanů.
Celkem se závodilo v 15 kategoriích, včetně děvčat. Ty podle organizátorů závodů mile překvapily, za rok udělaly obrovský pokrok.
Na obou můstcích K 28m a K 53m v jednotlivých
kategoriích skákali závodníci ve dvou soutěžních
kolech. Odpoledne pak navázala běžecká část
v lyžařském areálu. Nejmladší sdruženáři běželi
kros na standardních tratích, ostatní závodili
na in-line bruslích v délce 5,1 km. Mezi novoměstkými sdruženáři severské kombinace se nejlépe umístil Viktor Polášek na třetím místě ve své

kategorii. Nejlepším skokanem, s maximální délkou skoku 57,5 m, byl Tomáš Portyk z lomnického lyžařského sportovního klubu.
Letní Mistrovství České republiky žactva ve sdruženém závodu a kontrolním závodu družstev
skokanů připravovalo 25 pořadatelů a rozhodčích. Pořádající novoměstský klub se organizace
zhostil na jedničku. Ředitelem závodu byl původem Novoměšťák, šéf liberecké Dukly Michael
Georgiev. „Organizačně velmi náročný závod se
nám povedl. Pokud nám Svaz přidělí pořádání
příštího mistrovství, budeme na něj připraveni,“ říká předseda organizačního výboru závodu
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.
vrk

Florbalové
soustředění
I toto léto se uskutečnilo florbalové soustřední
pro mladší a starší žáky pod záštitou místního
Orla. Po loňské premiéře se nám podařilo navýšit počet přihlášených mladších žáků na 8 a starších žáků na 13. Vedoucích bylo šest a k tomu dva
kuchaři, kteří po celé soustředění připravovali
výborné jídlo.
Spolu s vyšším počtem žáků jsme se rozhodli navýšit i počet dní, a to ze čtyř na pět. Vyjeli jsme
ve středu 17. srpna ráno a vraceli jsme se v neděli
21. srpna večer. Cílem se stala Ostrožská Nová
Ves. Program měli nejen kluci, ale i vedoucí dosti
nabitý. Na čtyřfázový trénink nejsou určitě zvyklí,
ale myslelo se i na jejich regeneraci. Dobře vyšlo
počasí a byla možnost se zde vykoupat v blízkém
koupališti.
Kluci byli denně několikrát v tělocvičně, ale běhali i venku v přírodě a na fotbalovém stadionu.
Zdejší hala byla součástí komplexu, kde jsme
byli s žáky ubytováni, což jsme přivítali. Mladé
florbalisty musím za jejich snahu i výkony určitě
pochválit. Až na výjimky byli po celé soustředění velice pracovití a chtěli se zlepšovat každým
tréninkem. A na jeho konci v přátelském utkání
s místním oddílem bylo zlepšení vidět.
Děkuji všem organizátorům i hráčům za skvělé
soustředění a věřím, že se za rok opět sejdeme.
Tomáš Mrázek
Orel jednota Nové Město na Moravě

Florbal - nábor

Krajský přebor
Přespolní běh
Memoriál Cyrila Musila v přespolním běhu
TJ Nové Město na Moravě, oddíl atletiky Turistická chata Studnice a Český rozhlas Region pořádají v sobotu 15. 10. 2011 I. ročník přespolního
běhu - Memoriál Cyrila Musila.
Od turistické chaty Studnice, startují všechny kategorie, přihlášky nejpozději 20 min. před startem
kategorie, startovné činí 20 Kč.
Start nejmladší kategorie v 9.40 hod., nejstarší
mužská kategorie pak startuje v 11.45 hod.
Ceny jsou v hlavní kategorii mužů finanční, v ostatních věcné. Závodníci startují na náklady vysílající
složky, běží na vlastní nebezpečí. Tratě jsou vedeny
terénem + asfalt.
Bližší informace na tel.: 566 616 991
Petr Hubáček, e-mail: hubacek@ sos-nmor.cz,
dubki@centrum.cz

KAS Vysočina a TJ Nové Město na Moravě oddíl
atletiky pořádají v neděli 2. 10. 2011 Krajský přebor v přespolním běhu, XXVI. ročník podzimního
přespolního běhu, XVIII. ročník memoriálu Jiřího
Bláhy, Finalový závod běžeckého poháru mládeže.
Závod se koná v areálu koupaliště v Novém Městě
na Moravě. Startují všechny kategorie, přihlášky
nejpozději 20 minut před startem kategorie.
Startovné: závodníci mimo kraj Vysočina 10 Kč.
Start nejmladší kategorie v 9.30 hod. a nejstarší
mužská kategorie pak startuje v 11.20 hod. Ceny
jsou v hlavní kategorii mužů finanční, v ostatních
věcné. Závodníci startují na náklady vysílající složky, běží na vlastní nebezpečí. Tratě jsou vedeny
terénem, lze použít tretry.
Bližší informace na tel.: 566 616 991
Petr Hubáček, e-mail: hubacek@ sos-nmor.cz,
dubki@centrum.cz

Hledáme nové sportovně založené florbalové
hráče. Ročníky v kategorii mladších žáků jsou
1999 – 2002.
Těšíme se na případné zájemce a věříme, že spolu zažijeme nejen spoustu krásných sportovních
okamžiků, ale i kamarádských setkání.
Bližší informace:
Michaela Mahlová, tel.: 736 529 376,
email: m.mahlova@seznam.cz nebo osobně každé pondělí od 16.15 hod. na tréninku v tělocvičně
místního gymnázia.
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Zájezd po památkách
Dny evropského kulturního dědictví
Už po několikáte se během září otevírají veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví nejzajímavější památky, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela uzavřené.
Na 17. září připravila v rámci těchto, pro památky, vyjímečných dní, pracovnice odboru školství,
kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ
PhDr. Žofie Řádková zájezd po památkách. Ta je
i autorkou textu v publikaci „Kulturní památky
a památné stromy na Novoměstsku“, tu dostal
zdarma i každý účastník zájezdu. Akce, která
byla finančně podpořena z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, se zúčastnilo 49 zájemců.
Na programu byla návštěva následujících lokalit:
kostel sv. Petra a Pavla v Horní Bobrové, kostel
sv. Markéty v Dolní Bobrové, kostel sv. Václava
ve Zvoli, Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem a kostelík sv. Michala ve Vítochově.
Velký ohlas vzbudila hlavně návštěva objektů,
které nejsou běžně přístupné. Se zaujetím pak
účastnící zájezdu po památkách poslouchali odborný výklad vedoucí Horáckého muzea
PhDr. Sylvy Tesařové, obzvlášť ten, který se týkal
návštěvy památek ve Zvoli a ve Vítochově.
vrk

Pověsti z Novoměstska

O hejkalu
To zas bylo taji na Žákovici. Vocaď tam chodili
do lesa tří, ďáli tam pařeze: nákej – von se pešloval (pozn.: jmenoval se Pešl), ale fšecí mu říkali
Francek Petrů, a potom Francek Šlejfířů – ten se
jágroval - a Vopatů Josef. No a vostali tam na noc
a lehli si tří vedle sebe a pytel si dali na nohy. Fšicí
strčili nohy do toho pytla. A ten hejkal mněl k nim
přijít a mněl jim říct: „Uš prej taji pamatuju třikrát ves a třikrát les a tokovýhle zvíře prej sem
neviděl: jedny nohy a tři hlavy.“
To je taky jistotná pravda. Gde hraní novomněský panství z jimramofským panstvím, bylo slyšet
nočního času toho hejkala, že hejkal a druhej mu
votpovídal: „Gdes sády vzal, tam je dej.“ Voni ty
sády byly přetým vyházený z tejch pravidelnejch
míst. A potom ten hejkal už byl spletenej ve smyslu, dyš ty sády mněl stavět do patřičnýho místa;
tak chodil sem tam po hranicích a sády dával
do jinejch míst. A vot tý doby ty sády tak zvostaly.
A nočního času se potom ěšče zjevoval, nemněl
jako pokoje, že ty sády nepostavil do patřičnýho
místa.
Pověsti z Novoměstska
sestavil: Zdenka Marková
Listy Horáckého muzea, svazek 1., 1998
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Týden sociálních služeb
Stejně jako v minulých letech, i v tomto roce se přihlásily poskytovatelé sociálních služeb se sídlem v Novém Městě na Moravě k celostátně vyhlášenému
Týdnu sociálních služeb a připravily pro zájemce řadu akcí. Účastí na těchto akcích podpoříte nejen snahu poskytovatelů o zkvalitnění služeb, ale i své
vědomí o sociální problematice a o možnostech poskytování sociálních služeb v Novém Městě na Moravě.

Nákupní fenomén: farmářské trhy
Trend farmářských trhů roste, u spotřebitelů jsou
čím dál populárnější, i když není snadné se prosadit a hlavně udržet. V Novém Městě na Moravě
se nejen chytly, ale už několikátý týden se pevně
drží. Obyvatelé i turisté dávají přednost kvalitě
od českých pěstitelů a prodejců.
Atraktivnost novoměstských trhů roste s pestrou
nabídkou, která je neustále rozšiřována a obměňována. Navíc potraviny, které jsou z domácí
produkce by neměly obsahovat pesticidy a další
množství umělých barviv a „éček“. Farmářské
trhy jsou jednou z nejvíce kontrolovaných prodejních míst. Například novoměstské trhy pravidelně a důsledně kontroluje Česká veterinární
inspekce a na pultech stánků jsou domácí čerstvé
potraviny. Prodejci navíc musí být registrovaní
u SVS.
A navíc, díky dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, mají každé trhy
svůj kulturní program. Sobotní dopoledne, tak
zpestřují kapely, ukázky řemesel nebo výtvarné
dílny pro děti a rodiče.
Farmářské trhy nejsou jen běžným nákupem, ale
i místem, kde se potkávají známí i sousedé. Vzájemně si vyměňují poznatky, o tom, kde dobře
nakoupili, a pro co se každou sudou sobotu rádi
vrací. Rádi se vrací i někteří prodejci, u stánků se
tvoří i fronty. Pravidelně jsou vyprodané uzeniny,

ale i domácí sýry nebo vajíčka. Návštěvníci trhů
oceňují i osobní kontakt s dodavateli, ti jsou často
přímo i výrobci nebo farmáři.
Farmářské trhy se v prostorách před Horáckou
galerií uskuteční ještě dvakrát. 8. října s tvořivou
dílnou Carvingu, což je vyřezávání květů do ovoce a zeleniny a 22. října s dílnou zaměřenou na výrobu podzimních a vánočních dekorací.
Díky úspěchům, jaké farmářské trhy letos sklidily,

se budou pravidelně konat i v příštím roce v termínu od 12. května do 27. října.
Zájemci se mohou informovat na kontaktním
emailu: farmarske.trhy@nmnm.cz nebo osobně
v Horáckém muzeu. Nadbytek výpěstků mohou
prodávat bez živnostenského listu i zahrádkáři.
Už teď se proto mohou připravovat na další sezónu.
vrk
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Horácká galerie
Jaromír Míčka - Fotografie

(15. 9. - 13. 11. 2011)
Fotograf Jaromír Míčka nám dává nahlédnout
svým objektivem pod hladinu tajemného světa
podmořského i sladkovodního.
Vydává se do někdy zvířené, zkalené vody, ale
většinou do krystalicky čiré, skvostně průhledné
„hydrosféry“. Míčka objevuje pro nás „suchozemce“ utajené podvodní ráje, vybírá ty nejkrásnější
pohledy a průhledy do království ticha pulsujícího překotným barevným životem.
Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 15. září 2011
v 17 hodin, výstavu uvede PhDr. Karel Křivánek.

Jiří Kubíček - Grafika

(15. 9. - 13. 11. 2011)
Grafické práce i obrazy Jiřího Kubíčka jsou vizuálně jasné a srozumitelné, vyniká čistota linií,
křivek, symbolických tvarů, geometrických konstrukcí, náměty jsou civilní, ilustrativní až dekorativní. Do černobílých kompozic se pomalu, ale
stále častěji vkrádá barva.
Malíř neobvykle užívá průmyslových emailových
barev, takže obrazy mají hladce sklivý, intenzivně
barevný povrch.
Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 15. září 2011
v 17 hodin, výstavu uvede Mgr. Jan Kapusta.

Horácké muzeum
Bohuslav Kozák
OBRAZY Z LET 1930 - 1938

(1. - 30. listopadu 2011)
Výstava ubušínského rodáka, který vytvořil řadu
pozoruhodných portrétů a kompozic.
Vernisáž 1. listopadu 2011 v 17 hod.
otevřeno: út - so 9 - 16 hod.

Vůně medu

(4. - 13. 11. 2011)
Již 12. ročník tradiční prodejní včelařské výstavy
ZO ČSV Nové Město na Moravě, která se uskuteční v prostorách Horáckého muzea.
Nabídka různých druhů medu, medovin, medového piva, perníčků, voskového zboží, včelařské
kosmetiky, literatury a dalšího zboží. V nabídce
samozřejmě nebude chybět ukázka živých včel
v proskleném úlu, včely pod mikroskopem
Vernisáž 4. listopadu 2011 v 15 hod.
otevřeno: po - ne 8 - 18 hod.
Oznámení:
Nově otevřená gynekologická ambulance
MUDr. L. Minářové
ordinace v budově Polikliniky
tel.: 602 479 428
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Městská knihovna
Týden knihoven

Po 10. 10. 2011

Vycházka ke Ski hotelu

(3. 10. 2011 - 9. 10. 2011)

Sraz ve 14.00 hod. na Bělisku u viaduktu

- registrace nových čtenářů zdarma
- amnestie dlužníků
- 30 minut internet zdarma
3. 10. 2011 v 10.00 hod.

Slavnostní
koutku

otevření

Program Klubu seniorů

dětského

3. 10. - 8. 10. 2011

Prodej vyřazených knih
chodba městské knihovny

4. 10. 2011 v 16.00 hod.

Drátování s p. Hanou Hájkovou

tvůrčí dílna, přihlášky k vyzvednutí na dospělém
oddělení, počet účastníků omezen

5. 10. 2011

Den otevřených dveří

Můžete nahlédnout pod pokličku knihovnické
práce a do prostor pro Vás jindy uzamčených.

6. 10. 2011 od 12.30 do 16.00

Podzimní malování

Malovat budeme za kulturním domem v případě
nepříznivého počasí v 1. p. kulturního domu, zúčastnit se může každý - věkově neomezeno.
celý měsíc říjen

Pohádková bašta

vědomostní testík pro děti a mládež do 15 let

Nejoriginálnější drak

Výtvarná soutěž, použita může být jakákoliv výtvarná technika, výtvarné práce do soutěže přijímáme do konce měsíce října. Vítěz bude zvolen
pomocí smajlíkového bodování.

Novoměstská andulka
Ve dnech 1. - 2. října, pořádá ZO ČSCH Nové
Město na Moravě, ve svém chovatelském areálu
za nádražím ČSD největší výstavu papoušků
v regionu. Téměř 100 voliér a 70 výstavních klecí,
tj. více jak 1000 kusů exotického ptactva. K vidění bude široká paleta barev, především australských papoušků, ale i jemná krása drobných
astrildů. Velká část exponátů bude prodejních.
Po celou dobu výstavy bude probíhat i prodej krmiv a výkup exotů. Pro děti je připraven bohatý
program s prodejem malých domácích mazlíčků,
jako jsou králíčci, morčátka apod.
Otevřeno je: v sobotu od 8.00 do 18.00 hod.
v neděli od 8.00 do 16.00 hod.

Po 17. 10. 2011

Beseda s ředitelkou Novoměstských
soc.služeb Ing. H. Janů
Jídelna NSS v 15.00 hod.
Po 24. 10. 2011

Oceánie - Perly Havajských ostrovů
Beseda s promítáním - manželé Špillarovi.
Akce pořádaná Městskou knihovnou.
KD 17.00 hod.
So 29. 10. 2011

Výlet do Sezimova Ústí a poutního
místa Klokoty
Odjezd od KD v 7.30 hod.
Cena 120 Kč člen Klubu, 170 Kč host
Přihlášky u H. Poukarové nebo L. Vedrové
PLÁNUJEME: 10. listopadu zájezd do Polska

Různé
Sotozen ČR pořádá přednášku
v Novém Městě
Mistr Kaisen je jednou z vůdčích osobností buddhismu v Evropě. Jeho mistr přinesl do Evropy
autentické japonské učení buddhismu zenové
školy sotó. Mistr Kaisen pokračuje v předávání
Buddhovy nauky v Evropě. V České republice
jste se s ním mohli několikrát setkat již od roku
1990 na veřejných přednáškách či prostřednictvím médií. V ČR bylo vydáno několik jeho knih.
V roce 2005 žáci mistra Kaisena založili občanské sdružení Sótó zen Česká republika za účelem
dalšího předávání Učení.
V rámci pravidelných aktivit nyní pořádá občanské sdružení Sótó zen Česká republika přednášku na téma “Co je to zen“ i v Novém Městě
na Moravě a o den později ve Žďáře nad Sázavou.
Přednáška pod vedením mnicha Roberta Klima
se uskuteční 11.10. v 18.00 hod. v prostorách
Fitklubu Brady (první patro za zdravěnkou Drahuškou) a bude zakončena krátkou meditací.
Přineste si, prosím, deku a polštář na sezení.
Více informací naleznete na:
www.sotozen.cz

Cvičení rodičů s dětmi

TJ Nové Město na Moravě zve rodiče a jejich děti
na pravidelné cvičení.
Koná se každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod.
v tělocvičně 2. ZŠ.

minibazar

z matriky

Dlouhodobě pronajmu zařízený 2 a ½ pokojový
byt (chybí jen lednice a pračka)v Novém Městě
na Moravě . Tel.: 547 351 188.

Sběratel z NM. koupí obrazy od p. Blažíček,
p. Jambor, p. Lacina i jiné význačně + zlaté mince
+ zbraně 2. svět. válka. Tel.: 777 75 75 00.

Prodám 5 dílů (5knih) Zahradnického naučného slovníku, cena 4 000 Kč. Tel.: 736 734 093.

Prodám starý obuvnický šicí stroj s dlouhým ramenem. Cena: 1 000 Kč. Tel.: 776 319 627.

Pronajmu zařízenou garsonku s vlastním vchodem v rodinném domku se zahradou v NMNM.
Cena včetně energie 4 000 Kč/měsíčně.
Tel.: 603 905 116.

Pronajmu na zimu garážová místa v Maršovicích. Tel.: 606 464 628.

Prodám velmi levně zachovalý plyšový koberec
tmavě červené barvy se vzory rozměr 2,5 x 3,5 m.
Tel.: 605 789 678.
Daruji starší nábytek z 50. let tmavé barvy za odvoz. Tel.: 776 525 339.
Nabízím pronájem bytu 1+0 na ul. Pavlovova,
NM. Ihned volný. Tel.: 721 800 220.
Vyměním městský byt 2+kk v NMNM za stejný
nebo menší ve Žďáře, Havl. Brodě nebo okolí.
Tel.: 732 946 021.
Prodám kočárek Spider, trojkombinace, taška
na rukojeti, nákupní košík, slída, barva oranžovo-šedá. Původní cena 6 600,- Kč. Nyní 2 900,Kč. Tel.: 603 352 707.
Prodám 2 skříně š. 111 cm, h. 59 cm, v. 157 cm.
1 ks 500 Kč. Dovezu do 5 km zdarma.
Pokojové garnýže 2 ks.
Délka 3,45 cm - 300 Kč a 1,80 cm - 200 Kč.
Tel.: 728 922 719.
Koupím garáž v NM. Tel.: 607 854 123.
Prodám byt 2+kk, ulice Budovatelů po částečné
rekonstrukci. Tel.: 602 603 673.
Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě. Tel.:
732 546 576, 566 617 253.
Prodám byt 1+1 v OV, nová plastová okna.
Tel.: 605 290 655, volat po 15 hod.
Prodám byt 2+kk v Novém Městě na Moravě.
Po celkové rekonstrukci. Tel.: 733 718 922.
Prodám dospělé kachny - indické běžce (požírači slimáků), letošní odchov. Tel.: 724 947 760.
Pronajmu byt 2+1 s balkonem, nová kuchyň
a podlahy. Požaduji kauci, vše po dohodě.
Tel.: 736 634 568.
Prodám dva vzrostlé oleandry,výška cca 150 cm,
dále ibyšek výška 100cm,možno i další rostliny.
Cena za kus 500 Kč bez květináče.
Tel.: 739 356 357.
Prodám MYČKU Fagor LJF-0310, 2 roky stará,
plně funkční. pův. Cena 8 000 Kč, nová cena
3 500 Kč.
Důvod prodeje přestavba kuch.linky.
Tel.: 724 216 304.

Prodám starší, plně funkční cirkulárku včetně
dvou nových vidiových listů, cena 3 000 Kč.
Tel.: 739 356 357.
Prodám kvalitní markýzu š. 3 m, výsuv 3 m,
konstrukce hliník, původní cena 25 000 Kč, nyní
2 000 Kč, dále čerpadlo „Maluch“s hadicí 5 m,
za 500 Kč. Tel.: 739 356 357.
Pronajmu byt 1+1, volný od 1.10. Kauce
nutná, jen slušné nabídky. Tel.: 566 615 295,
723 267 418.

poděkování
Děkujeme touto cestou pečovatelkám Novoměstských sociálních služeb, sestřičkám Charitní ošetřovatelské služby a pracovnicím Sdružení
Nové Město na Moravě, za svědomitou a obětavou pomoc při péči o naši maminku, paní Annu
Chlebečkovou.
Děkují dcery

stomatologická pohotovost
1.10. MUDr. Marie Chromá
Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
2.10. MUDr. Ivo Matonoha
Jimramov 265, 566 562 619
8.10. MUDr. Dušan Borek
Zahradní 580, Bystřice nad P., 566 688 235
9.10. MUDr. Romana Konečná
Žďárská 73, Nové Město na Mor., 533 618 060
15.10. MUDr. Michaela Kulková
Strážek 80, 566 567 332
16.10. MUDr. Anna Štěrbová
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 124
22.10. MUDr. Miloslav Michal
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 127
23.10. MUDr. Miloslav Michal
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 127
28.10. MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298
29.10. MUDr. Irena Musilová
Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
30.10. MUDr. Eva Jurková
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
Aktuální pohotovost najdete i na stránkách novoměstské nemocnice www.nnm.cz

narozené děti
17. 8.
20. 8.
28. 8.
1. 9.
3. 9.
8. 9.
16. 9.

Tadeáš Machek
Martin Sláma
Samuel Miko
Nela Kulková
Adam Krejčí
Antonín Dvořák
Tereza Procházková

manželství
20. 8.
27. 8.
27. 8.
3.9.
3.9.
10. 9.
10. 9.

Katarína Terčová - Roman Dostál
Martina Neumanová - Jiří Šeda
Pavla Marková - Rostislav Havlíček
Barbora Ondráčková - Tomáš Říha
Ivana Reková - David Menš
Irena Skalníková - Pavel Poul
Markéta Mahlová - Roman Tulis

úmrtí
25. 8.
26. 8.
26. 8.
27. 8.
29. 8.
16. 9.
18. 9.
20. 9.

Vlasta Halvová (Nové Město, 1920)
Olga Chroustová (Nové Město, 1941)
Miroslava Oppeltová (Petrovice, 1945)
Karel Svoboda (Petrovice, 1948)
Jaroslava Janů (Zubří, 1926)
Anežka Komínková (Nové Město, 1932)
Ladislav Sýs (Nové Město, 1922)
Jiří Doležal (Nové Město, 1938)

jubilanti
5.9.
15.9.
23.9.
2.10.
7.10.
10.10.
15.10.
15.10.
18.10.
26.10.
29.10.

Mgr. Bohumila Bohanesová 80 let
Ludmila Hojková		
75 let
Ludmila Popelková		
75 let
Otilie Procházková 		
80 let
Rudolfa Vrbecká		
87 let
Zdeňka Bělehradová
86 let
Marie Buchtová 		
88 let
Marie Kotinská		
75 let
Zdenka Konečná		
89 let
Josef Žák			86 let
Anežka Bukáčková		
87 let

vzpomínka
Dne 18. října uplyne 20 let,
co nás opustil násilnou smrtí
náš syn
David Surůvka
ve svých 16ti letech.
Nikdy nezapomeneme!
Rodiče a bratr s rodinou.

Řádková inzerce je zdarma
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Jenom život, který žijeme
pro ostatní, stojí za to...

Doprovázení...
Nebýt sám!

Virtuální
hospitace

Od září letošního roku se Sdružení Nové Město
na Moravě o.s. snaží znovuobnovit dobrovolnický program Pět P. Tento program nabízí pomoc,
přátelství, podporu, péči a prevenci.
Je určený pro děti ve věku od 6 do 15 let, které to
mají jakýmkoli způsobem v životě složitější než
jejich vrstevníci. Je zaměřen na řešení sociálních
a komunikačních obtíží dětí a funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Odborně sestavená dvojice se schází
nejméně po dobu deseti měsíců na jedno odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám,
které si společně domlouvá.

Asi je nám všem známý pojem doprovázení.
Všichni jsme byli někdy někým doprovázeni nebo
jsme někoho doprovázeli. Od prvních krůčků
nás doprovázely ruce rodičů, abychom nezakopli
či abychom dokázali jít správným směrem. Stali
jsme se členy part. Vzájemně jsme se doprovázeli
a v našem spojení jsme cítili sílu party.

Tradiční součástí výuky na novoměstském gymnáziu jsou exkurze. Jejich zaměření je velmi
pestré a záběr široký - od literárních, jazykových
a historických až po chemické, fyzikální, biologické a geografické.
Žáci druhých ročníků vyššího gymnázia absolvovali např. terénní zeměpisnou exkurzi. Během
ní navštívili meteorologickou stanici ve Svratouchu, přírodní památku Pivnice, dále pak
provedli komplexní geografický průzkum sídla
Proseč a na závěr zamířili do přírodní rezervace
Maštale, kde změřili vydatnost pramene a naučili se orientovat v krajině bez mapy a s pomocí
buzoly.
Od ostatních exkurzí se ale tato lišila tím, že dění
na exkurzi bylo natáčeno na kameru. Našemu
gymnáziu byla totiž nabídnuta možnost natočení
virtuální hospitace. Za celým projektem virtuálních hospitací stojí Výzkumný ústav pedagogický
v Praze, který na stránkách Metodického portálu
www.rvp.cz do konce roku 2011 zveřejní autentické záznamy vyučovacích hodin z celkem čtyřiceti gymnázií z celé České republiky. Virtuální
hospitace slouží zejména k výměně zkušeností
učitelů a inspirací a představují také cenný nástroj pro výchovu budoucích pedagogů.
Videozáznam s virtuální hospitací z naší terénní
zeměpisné exkurze naleznete na:
www.gynome.cz /Předměty/Zeměpis

Program Pět P pochází z USA, kde již přes sto
let funguje jeho obdoba Big Brothers, Big Sisters. V České republice probíhá program Pět P
od roku 1995 a stačil se rozšířit do více než desítky měst po republice. Tento dobrovolnický program funguje pod záštitou občanského sdružení
Hestia – národního dobrovolnického centra.
Pro koho je program určen ?
Dětem...
Hledáš staršího kamaráda?
Můžeš s ním jezdit na výlety, chodit do kina,
na procházky nebo si jen tak povídat …
Rodičům...
Máte dojem, že by vaše dítě potřebovalo kamaráda?
Chtěli byste svému dítěti věnovat více času, než
právě sami můžete ?
Dobrovolníkům...
Je vám více než 18 let a chtěli byste trávit část svého volného času s mladším kamarádem?
Projdete odbornou přípravou, získáte nové zkušenosti, poznáte nové lidi
...zapojte se do programu Pět P!
Kontakt: Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě
mobil: +420 734 679 893
e-mail: dobrovolnictvi@sdruzeninovemesto.cz
www.sdruzeninovemesto.cz
Zuzana Šafaříková, DiS.
koordinátor dobrovolnictví
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V dospívajícím věku jsme vyměnili vytahané
tepláky za slušivý oděv a doprovázeli jsme oběti
našeho prvního citového vzplanutí. Tady už nešlo
o dokazování síly, ale o projevení citu a vzájemnosti. Učili jsme se v těchto kategoriích orientovat a po každém úspěchu i zklamání v nás zůstávala zkušenost, o které jsme tehdy kolikrát ani
nevěděli. Doprovázení přerostlo do dospělého
věku a my jsme začali poznávat důležitost a význam doprovázení. Zvláště, když jsme se stali my
doprovázejícími těch malinkých, kteří hledají tu
správnou cestu a zlobí se na nás, když kvůli naší
nepozornosti spadnou a odřou si kolena.
Vedle doprovázení dětí a našich partnerů však doprovázíme i naše rodiče. Jo, jsou dospělí a dávají
nám to najevo, ale my je jejich stárnutím doprovázíme rádi, protože jim chceme oplatit všechnu
starost, kterou oni vynakládali, když doprovázeli
nás, jako malé děti. A doprovázet stárnoucí lidi
není jednoduché, zvláště když se ke stárnutí přidružují nemoci a člověk cítí, jak mu ubývají síly
a schopnosti, které po celý život bral jako samozřejmost.
Stáří a nemoc, a k tomu ještě jiné vlivy, které člověka na světě obklopují, nás doprovodí do stádia
života, kterým je umírání a smrt. Ach, takové slovo!!! Kdo by chtěl o něm přemýšlet?!!! Napsal
jsem ho, protože je součástí života. Někdy přirozenou, jindy náhlou, a o to bolestnější. A ve chvílích posledních umírající, ale i jeho blízcí bilancují,
jestli se dokázali doprovázet. Protože přicházíme
k samému jádru, k významu toho slova doprovázení. Nebýt sám!
Jdeme po cestě našeho života a toužíme být doprovázeni, nebýt sami. Doprovázení je smyslem
práce Hospicového hnutí – Vysočina, o.s. Hlavní
nabídkou tohoto občanského sdružení je doprovázení umírajících, ale i těch, kteří na sebe vzali
břímě doprovázení svého blízkého v domácím
prostředí.
Vlastně to, co dříve bylo v našich krajích normální a přirozené, než se umírání přestěhovalo
za anonymní plenty v různých zdravotnických,
nebo sociálních zařízeních.
Vojtěch Zikmund
(vojtech.zikmund@hhv.cz)

Mgr. Miloš Bukáček

Mateřské centrum Zvoneček
3. 10. 2011 Cvičení s kočárky od 9.00 hod.
3. 10. 2011 Cvičení s dětmi od 10.00 hod.
Posilovací cvičení pro maminky.
Vede Lenka Krupíková. Vstupné 30 Kč
10. 10. 2011 Múzička od 9.00 hod.
Setkání malých dětí a jejich maminek na téma
hudba. S sebou 2 vařečky, vede Jana Kabrdová.
Vstupné 30 Kč
17. 10. 2011 Podzimní tvoření od 9.00 hod.
Ozdoby na věneček bude možné dokoupit.
S sebou: přírodniny, vede Iva Dostálová.
Vstupné 30 Kč
24. 10. 2011 Kočkohrátky od 9.00 hod.
Vede Leona Pivková. Vstupné 30 Kč
31. 10. 2011 Bylinky pro děti a maminky
od 9.00 hod. Provoněné povídání o bylinkách,
také zvycích a tradicích. Vede Alexandra Jarošíková. Vstupné 30 Kč

Jeden za všechny, všichni za jednoho
Pro někoho se čtyři dny v bezprostřední blízkosti
dalších 45 lidí, kteří jsou kolem vás 24 hodin denně
snad jen s výjimkou krátkého spánku, můžou zdát
jako mírné zlo. My, mažoretky, to však vnímáme
jinak. S nadšením balíme kostýmy, chystáme kozačky a hůlky, snažíme se předběžně a především
úspěšně ukončit zkoušková období a uzavřít klasifikaci „jenom“ proto, abychom s mírnou nervozitou mohly opustit naše milé Nové Město na Moravě, kde celý rok pilně trénujeme, abychom světu
mohly ukázat, že se v konkurenci tamních festivalů
neztratíme.
Tato chvíle pro nás nastala i v první polovině června
tohoto roku. Jak my, starší Carmenky, tak i mladší
Camélie, spolu se Salónním orchestrem Žďár nad
Sázavou jsme se po dlouhém očekávání vydaly
směrem, který je nám již za ta léta velice známým,
směrem k Francii. Již při odjezdu, kdy jsme se s kapelou vesele po roce vítaly, bylo patrné, že na tento
víkend jen tak nezapomeneme. Navíc, když naše
první zastávka má tak působivé jméno – Paříž! Pro
někoho byla návštěva této metropole již několikátou, někdo naopak poprvé shlédl z Eiffelovy věže,
poprvé vkročil do zahrad Louvru či na Champs Élysées a snad i zahlédl stíny Soucre Coeur. Pro všechny byl ale tento krásný, nádherně strávený den
příslibem stejně tak krásných nadcházejících dnů,
které však už měly být spojeny s příjemnými povinnostmi. První festival, na který jsme byli pozváni, se
konal ve městě Hirson nedaleko belgických hranic.
Aniž by byl čtyřhodinový průvod městem oficiálně
zahájen, všichni se již skvěle bavili. Už na začátku
se zpívalo a tančilo, všechny zúčastněné skupiny se
navzájem poznávaly a fotily a veselá nálada se šířila
městem. Ve chvíli, kdy průvod začal, a my zahájily
naše vystoupení, jsme opět pocítily ten pocit. Pocit,
kdy člověk je součástí skupiny, na kterou se diváci
těší, kterou vítají a jejíž výkon oceňují nadšenými
výkřiky a potleskem. Díky tomu si uvědomíme
kouzlo onoho okamžiku a náš výkon se výrazně
zvýší! Vždyť právě proto jsme tu, abychom udělaly

radost přihlížejícím, sobě a v neposlední řadě i paní
Evě Olejníkové, bez které bychom toto jen stěží zažily! Náročnější, avšak ne tak dlouhý průvod nás čekal v Belgii, ve městě Jambes-Namur, kam jsme se
přesunuli druhý den. Více diváků si vyžádalo i větší
výkon, snahu a mimo jiné i více úsměvů. Přestože
po několika kilometrech nás všechny začínaly bolet
nejen nohy, povzbuzující diváci nás nenechali polevit. Slovy chvály, fotografováním a všemožnými
způsoby nás „nutili“ neztrácet tempo ani nadšení.
Tak, jak tomu bývá na těchto festivalech, i tentokrát se konaly pódiové formace na konci průvodu,
kde se pokaždé shromažďuje nejvíce lidí. A tudíž
nebylo náhodou, že naši žďárští muzikanti zvolili
pro závěrečné vystoupení známou skladbu Škoda
lásky, kterou doplňovali belgičtí diváci zpěvem! My
ji oživily svými předem pečlivě secvičenými pódiovkami. po jejichž konci následoval bouřlivý potlesk,
který nás doprovodil až na samotný konec průvodu.
Ke konci se nachýlil i celý náš výlet. Festivaly skončily a nám nezbývalo nic jiného, než se převléci,
rozčesat drdoly, uložit nástroje do futrálů a vydat
se zpátky na cestu domů. Všichni jsme si byli vědomi toho, že pro nás skončil další úžasný mažoretko-muzikantský víkend, kdy jsme dělali radost
sobě i ostatním, kdy jsme odvedli kus dobré práce,
za kterou stojí hodiny tréninku, a kdy jsme zapomněli na všechno ostatní a pro okamžik žili jen
námi a tím, co nás tak baví.
Každoročně se vyčerpaní po průvodech i po bezesné noci v autobuse, kdy se snažíme užít si poslední
společné chvíle zpíváním a povídáním, se s mírnou
lítostí loučíme a už v tu chvíli se těšíme, až zase
budeme spolu. Být spolu totiž není jen podstata
mažoretek jako takových, kde je týmová spolupráce podmínkou, ale v první řadě je to podstata nás,
slečen, které se navzájem respektují, mají se rády
a utváří tak specifický celek, kde více než kdekoliv
jinde platí ta známá slova D‘Artagnana - jeden
za všechny, všichni za jednoho.
		
Radmila Rolinková

Pro zájemce o sběratelství
V Novém Městě na Moravě působí nepřetržitě
Klub filatelistů od roku 1946. V poslední době,
tak jako ve většině podobných spolků v České republice, dochází již delší dobu k nezájmu ze strany mladých a nových členů. V současnosti je Klub
z těchto důvodů před svým zánikem.
Členové filatelistů v Novém Městě na Moravě
upozorňují především mladší zájemce o filatelii
a sběratelství, že se mohou obrátit na filatelisty
v Novém Městě na Moravě. Každý z jejich členů
vám rád pomůže.
Za více než 60-ti letou historii Klubu filatelistů
v Novém Městě na Moravě získal nejedno ocenění. Jen namátkou zmiňme exponát pana Slonka „Od novoměstského lyžování k olympijským
hrám“ v rámci Olympsportu, za který získal stříbrnou medaili na OH v Aténách a další ocenění
na OH v Pekingu a na Slovensku.
V posledním období nejaktivnějším členem je
pan Ing. Julius Cacka. Jeho aktivity zasahují
skoro do všech činností a prací v Klubu i Svazu
českých filatelistů. Pracuje jako vedoucí sekce
Kosmos a svými exponáty pravidelně získává
ceny na světových filatelistických výstavách. Je
i publikačně činný.
Toto je stručný nástin těch největších ocenění
a úspěchů. Sbírání známek může být však jen
zálibou bez vystavování, vedenou jen pro svoji
potěchu. Stačí se jen podívat na známky Československa a České republiky. Jsou určitě krásné
a věřte, že skrývají i historii národa a vypovídají
o době, kdy byly vydány. Zda bude mít sbírka
jednou velkou nebo malou cenu v tomto okamžiku není tak rozhodující. Ve známkách je ukryto
mnoho dalších tajemství. Stojí zato je objevovat
i v době, kdy výpočetní technika a možnosti dalšího trávení volného času skýtá neomezené možnosti.
Prosím o zamyšlení. Případní zájemci se ozvěte
kterémukoliv členu Klubu filatelistů v Novém
Městě na Moravě. Telefonní číslo předsedy:
724 105 429.
Za Klub filatelistů
v Novém Městě na Moravě
Jan Beneš, předseda

Noviny Novoměstsko
na internetu:
http://noviny.nmnm.cz
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Podzimní nálada
Bohumil Kyšperský
Už dlouho neviděl jsem hvězdné nebe
a smutek padá v duši mou.
Podzimu stín se plíží kolem,
jen mlhy táhnou krajinou.
Kde je ta krásná zeleň stromů,
kterou snad každý miloval.
Podzimní vítr orval listí dolů,
jen holé větvě zanechal.
A světla hoří na hřbitovech,
kam tolik lásky odnes čas.
Vzpomínky jsou a srdce bolí,
vrací nám zpět, co opustili nás.
Dny jsou teď temné, bez slunce svitu,
každý z nás v domov uhání.
Ledový vítr, spadané listí
po ulicích se prohání.
A tak den za dnem v dáli mizí,
co bylo dnes, je zítra cizí.
Bělostných vloček pár letí kolem nás,
my víme však, že jaro přijde zas.

Výlepové plochy - upozornění
V týdnu od 24. října 2011 do 26. října 2011 bude
probíhat oprava výlepových ploch v Nové Městě
na Moravě. V tomto týdnu proto nebude možno
vylepovat plakáty. Nový výlep proběhne ve čtvrtek 27. října 2011. Akce, které budou probíhat
o víkendu 29. - 30. října, prosím dodejte ve více
kusech.

Přerušení dodávek el. energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 29. 9. od 7.30 do 14.30
Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast: ul. Žďárská (od křižovatky s ul.
Pavlovova pravá strana směr Žďár), ul. Purkyňova,
Vlachovická (mimo budovy zastávky ČD)
Dne 6.10. od 7.30 do 12.30
Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast: ul. Polní - lokalita nových RD
(od d. č. 1457 směr stará zástavba)
Dne 10.10. od 12.00 do 14.30
Pohledec
Vypnutá oblast: trafostanice POHLEDEC VOJSKO
č. 200682 ( Pohledecká skála)
Dne 19.9. od 9.00 do 12.30
Pohledec
Vypnutá oblast: spodní část obce - od novostavby
na parc. č. 613 (nad školkou), od d. č. 65, 155
a d. č. 95, 148 směr N.Město
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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Za všechno může Špimberk
Kniha s názvem Za všechno může Špimberk
od Pavla Svobody je příjemné odpočinkové i poučné čtení. Je věnována především obci Zubří
a jejím obyvatelům, ale s chutí si v ní počtou nejen oni.
Špimberk je malé návrší ležící nedaleko obce
Zubří. Jako středověké strážní místo mohlo hrát
jistou roli již v polovině 13. století, kdy snad byla
obec založena předky pánů z Pernštějna. A právě
do této doby je zasazen první z deseti částečně
smyšlených, částečně reálných příběhů o obci
Zubří. Autorovi se podařilo osobitým způsobem
reagovat na nejdůležitější události zuberské
historie od středověku až do 20. století. Každý
z příběhů je založen na konkrétní události. A je
děj opravdu smyšlený? Kdopak ví, jak to opravdu bylo... Důležitou součástí každé povídky je
tzv. podčárník. V něm je možné najít hranici
mezi skutečností a fantazií autora a dozvědět se
mnoho podrobností a zajímavostí. A protože neoddělitelnou součástí kultury každého regionu je
i nářečí, jsou některé dialogy psány tak, jak se
v Zubří mluvívalo a někdy ještě i dnes mluví.
Knihu s podtitulem „Vážné i nevážné příběhy
z historie vesnice Zubří a jejího okolí“ vhodně

doplňují rovněž vážné i nevážné ilustrace Kamily Dvořákové. Zakoupit si ji je možno v Novém
Městě na Moravě v Horáckém muzeu a v Informačním centru.
Eva Jašková

Horácká galerie říjnová, tvořivá...
Horácká galerie vás zve do svých krásných prostor a nabízí všem milovníkům umění kulturní
osvěžení říjnových dnů. Kromě pestré nabídky
zajímavých výstav, ožije zámecké podkroví opět
hudbou a divadlem. V neděli 23.10. v 15.00 hod.
zde vystoupí studenti brněnské JAMU a D-TRIO
BRNO s hudebně-divadelní koláží D3 + 2 = The
Päť. Návštěvníci galerie už mohli toto vystoupení zhlédnout během Galerijní noci a pro velký
úspěch se nyní vrací v upravené podobě.

Galerie také otvírá prostor pro tvoření a relaxaci ČTVRTEČNÍ ATELIÉR, který svou činností
navazuje na výtvarné a řemeslné dílny, které už
v galerii probíhaly.
Ateliér nabídne spoustu zajímavých témat a práci
s různými materiály. Vyzkoušíte si například točení na hrnčířském kruhu, arteterapeutické techniky, ale i klasickou malbu a grafiku.
Pro ty, kteří se chtějí naučit kreslit, nebo se dále
v kresbě zdokonalovat, bude opět otevřen KURZ
KRESBY (20. 10. - 8. 12. 2011).
Loňský kurz se setkal s velkým zájmem veřejnosti
a byl zakončen společnou výstavou prací účastníků. Tentokrát bude lektorem kurzu MgA. Štěpán
Vrbický, absolvent Akademie výtvarných umění
v Praze. Návštěvníci Horácké galerii se mohli
s jeho tvorbou seznámit na výstavě Metamorfózy.
Více na www.horackagalerie.cz

Místní část - Pohledec
Pohledec je místní částí, která leží na severovýchod od Nového Města na Moravě. Od roku 2007
k nám vede nová cyklostezka, která nám nejen
všem zpříjemňuje spojení s Novým Městem, ale
láká spoustu výletníků, pejskařů a rodičů s dětmi
k vycházce naším směrem.
Už pár let se snažíme zaútočit na magickou hranici 500 obyvatel, ale zatím se k ní jen každoročně o pár miminek blížíme (r. 2009 – 489 obyv.,r.
2010 – 492 obyv., r. 2011 – 495 obyv.).
První písemná zmínka o Pohledci je stará už 662
let a před dvěma lety jsme tohle výročí také pořádně oslavili několikadenní šňůrou akcí. Při této
příležitosti jsme si zvolili ve veřejném hlasování
nový obecní znak, vydali almanach Pohledec
od minulosti k dnešku a slavnostně odhalili pamětní desku našeho významného rodáka, malíře
Vysočiny Josefa Jambora, na jeho rodném domě.
Troufám si říct, že naše základní škola je jednou
z nejmalebnějších vesnických budov a každoročně vítá prvňáčky nejen z Pohledce, ale třeba
i Odrance. V letošním roce se poprvé otevírá školní družina, která jistě dodá klidu zaměstnaným
rodičům. Děti zde mohou navštěvovat spoustu
kroužků zajišťovaných ve spolupráci s DDM Klubíčko. Základní škola se účastní s dětmi i spousty mimoškolních aktivit, jen namátkou jsou
to koncerty, filmová přestavení, divadelní, hudební vystoupení, drakiáda, muzikoterapie atd.
Na úžasné úrovni probíhá spolupráce a vzájemné
návštěvy dětí ZŠ a MŠ, kdy se různě staří sourozenci a kamarádi můžou potkávat ve školce, např.
u loutkového divadla. Mateřská škola v Pohledci
má skvělou tradici a stále plnou třídu, protože
sem svoje děti vozí i nadšení a spokojení rodiče
z Nového Města, jejichž dětem vyhovuje rodinný
a milý přístup našich zlatých paní učitelek.

Od roku 2007 svou činnost obnovil lyžařský oddíl
a o nedělní cvrkot v obci se starají pohledečtí fotbalisté na našem krásném hřišti. Mají dokonce
své vlastní družstvo roztleskávaček a kromě sportovních zážitků se zasazují i o spoustu zábavy.
Tradicí již bývá jejich vyhlášené Loučení se zimou
v maskách a taneční zábavy na výletišti. Velkou
pohledeckou sportovní nadějí je teprve devítiletý
judista Daniel Pintera, který se stal nejúspěšnějším sportovcem Žďárska.
Významnou organizační složkou naší obce je
Sbor dobrovolných hasičů. Nadšené partě kamarádů nestačila péče o klasický zásahový vůz, ale
pořídili si z vlastních kapes třeba krásnou historickou stříkačku Smekal z roku 1939 nebo požární speciál Tatra 805DA, které postupně ve svém
volném čase renovují. Chystají také zajímavé
akce pro děti, jako např. ukázky hasičských zásahů nebo ježdění na koních. Bohatá činnost Svazu
žen se zaměřuje na obyvatele naší obce, ať už to
jsou děti nebo senioři. Ženy pravidelně každým
rokem pořádají posezení u příležitosti MDŽ, společně vyrábějí sezónní dekorace, při příležitosti
Mezinárodního dne seniorů mívají posezení pro

dříve narozené s programem, hudbou a občerstvením, které se setkává s velkým ohlasem. Pro
děti ve škole a ve školce připravují mikulášskou
nadílku a nikdy neodmítnou napéct cukroví nebo
koláčky. Jsme velmi rádi, že se můžeme scházet
nejen při zábavách, ale i při veřejných schůzích
v dobře udržovaném a fungujícím kulturním
domě. V posledních dvou letech se podařilo vyměnit nové plastové vchodové dveře, zrekonstruovat umývárny, nainstalovat do sálu vertikální žaluzie a opravit WC. Každé úterý je pro veřejnost
v kulturním domě otevřená knihovna s možností
přístupu na internet. V zimních měsících využívá
sál místní škola pro výuku tělesné výchovy a odpoledne mládež na florbal, ping pong či aerobic.
V současné době probíhá v Pohledci výstavba
nové kanalizace, tak trpělivě čekáme, až zmizí
všechny ty semafory, příkopy a dopravní komplikace a všichni se napojíme do nového. Potom
určitě vymyslíme způsob, jak tenhle úspěch pořádně oslavit.
za osadní výbor v Pohledci kronikářka
Markéta Konečná
foto: Martin Drápalík

pekly. Nakonec došlo i na tradiční opékání párků, na které se děti tolik těšily. Všichni jsme se
rozcházeli s dobrým pocitem z pěkně vydařeného
odpoledne.

Velký dík patří i všem sponzorům, kteří se na této
akci podíleli, ať už finančními, nebo věcnými dary.
Jitka Bradáčová
Předsedkyně ČSŽ v Pohledci

Pohledecké soutěžení
Již tradičně patří v Pohledci poslední sobota
v srpnu dětem. Sešli jsme se na místním koupališti na akci nazvané ,,Soutěží celá rodina“. Zasoutěžili si jak samotní rodiče, tak samotné děti
a přišly na řadu i společné soutěže rodičů a dětí.
Přesto, že letošní účast byla o něco slabší, než
předchozí roky, všichni se náramně bavili. I když
se v průběhu odpoledne rapidně ochladilo
a na řadu přišly svetry a bundy, na náladě to nikomu neubralo a některé soutěže se pro velký
úspěch musely opakovat. Celé odpoledne se
vydařilo a při soutěžích se pobavili jak děti, tak
dospělí.
Po soutěžích proběhlo vyhlašování vítězů a rozdávání cen. Všichni si odnesli spoustu pěkných
cen a perníkových medailí, které ženy samy na-
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FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE
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PKS MONT, a.s.
Brnûnská 126/38
591 39 Îìár nad Sázavou
tel.: 724 084 277
e-mail: zdar@pks.cz
Záruka kvality!

Dal‰í cenov˘ bonus jako dárek
za rychlé rozhodnutí!
Dárek obdrÏíte pﬁi uzavﬁení smlouvy
na plastová okna do konce listopadu 2011!

âSN EN ISO 9001, âSN EN ISO 14001

www.pksokna.cz

Akce se vztahuje na cenové nabídky zhotovené v období 1.10. - 30.11. 2011.
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