
Přednášky pro seniory
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních 
věcí, si vás dovoluje  pozvat na sérii vzdělávacích 
seminářů pro seniory, konaných pod záštitou 1. 
náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka.
Seminář se koná v Domě s pečovatelskou službou 
na Žďárské ulici vždy od 14:00. Přednášky budou 
následující: 
25. 6. Spánek – základní kámen pevného zdraví
(Iva Georgievová)
9.7. Co si ženy pamatují a muži zapomínají
(Jana Vejsadová, František Novotný)
23.7. Pitný režim a životospráva v každém věku 

(Ludmila Horáková)
Letní škola seniorů si získala velikou oblibu a vstu-
puje již do šestého ročníku. Věříme, že vás na-
bízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se
svými vrstevníky. Seniorský věk však není pod-
mínkou pro vstup na přednášku. Pokud bude 
volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce 
o vzdělávání.
Za pořadatele Táňa Křížová (724 650 136, 
krizova.t@kr-vysocina.cz ).
Akce je realizována v rámci projektu „Vysočina pro 
seniory – aktivně a spolu!!!“ a je spolufinancována 

ze státního rozpočtu České republiky.
 Novoměstské sociální služby

Kyberšikana je hrozbou

MAP realizoval výstavu pro žáky. Od října 
minulého roku realizuje město Nové Město 
na Moravě projekt „Místní akční plán roz-
voje vzdělávání II v území dopadu ORP 
Nové Město na Moravě“, reg. číslo projektu  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720. Bě-
hem uplynulých devíti měsíců proběhlo již 
několik akcí. Jednou z těch posledních byla 
výstava STOP KYBERŠIKANĚ, která byla 
vystavena v průběhu jara v jednotlivých plně 
organizovaných školách (ZŠ Bobrová, ZŠ 
Leandra Čecha, ZŠ Jimramov). Nešlo jen 
o samotnou výstavu, besedy na toto citlivé 
téma navíc na školách prováděla Mgr. Petra 
Svobodová. První tři týdny měsíce června pak 
byla výstava umístěna v prostorách novo-
městské ZUŠ, kde ji navštívili žáci I. ZŠ.
„Kyberšikana je v posledních letech ve-
lice silné téma, které je potřeba řešit a vě-
novat se mu. Velice mě těší, že jsme touto 
výstavou mohli pomoci určité osvětě mezi 
žáky základních škol, ale také mezi širokou 
veřejností, která mohla výstavu zhlédnout v 
prostorách Základní umělecké školy,“ sdělila 
manažerka projektu MAP II Kateřina Kon-
dýsková.   -red-

Město nabízí 
pracovní místa
 MěÚ NMNM hledá vhodné uchazeče na prá-
ci úředníka zajišťujícího výkon státní správy 
lesů a myslivosti. Bližší informace budou k 
dispozici na www.nmnm.cz.

Novoměstské pastviny
Kam nemůže technika, pomůže 
si příroda sama. Vzácné louky na 
Novoměstsku spásají ovce a krávy. 
Na louky, které se po kolektivizaci v padesátých 
letech přestaly obdělávat, se vrací život. Pasou se 
zde hospodářská zvířata, mezi kterými poletuje 
hmyz a ptáci. Jde většinou o chráněná podmá-
čená území, která nejsou přístupná pro těžkou 
techniku, a je nutné je obhospodařovat ručně 
nebo právě pomocí pastvy. Velký podíl na tom 
má Sdružení Krajina, které  ve spolupráci s míst-
ními farmáři o znovuzavedení pastvy usiluje již 
delší dobu. 
Letos se podařilo zahájit pastvu v části přírodní 
rezervace Meandry Svratky u Milov, kde se pasou 
krávy a ovce farmářky Evy Pohlové z Křižánek. 
Na louce ve Vříšti se zase pasou ovce Milana 
Daďourka z Počítek. „Jsme rádi, že se nám po-
dařilo s oběma hospodáři domluvit. S pastvou 
v takovýchto lokalitách není mnoho zkušeností 

a je potřeba vyzkoušet, jak to celé bude nejlépe 
fungovat. Do hry vstupují také přísnější poža-
davky orgánů ochrany přírody, protože se větši-
nou jedná o přírodně cenná území. Zde si opět 
ceníme spolupráce s pracovníky Správy CHKO 
Žďárské vrchy, kteří na vše dohlížejí,“ říká Ka-
teřina Marečková, ředitelka Sdružení Krajina.

 -red-

Vzpomínka na Josefa Batelku
27. července uplyne sto let od narození 

bývalého faráře sboru ČCE v Novém Městě a 
později i seniora Horáckého seniorátu pana 
Josefa Batelky. 30. května tohoto roku tomu 
bylo dvacet let od jeho úmrtí. Na poslední cestě 
ho doprovázeli nejen členové novoměstského 
sboru a evangelíci z okolí, ale i velmi početná 
část obyvatel Nového Města. Za dobu svého 
působení, do Nového Města přišel v  r. 1969, 
kdy střídal Dr. Václava Kejře, který byl zvolen 
synodním seniorem, až do své smrti se stal nejen 
oblíbeným a skvělým duchovním sboru, ale i 
úctyhodným občanem města. Milým úsměvem 
při pozdravu, laskavým slovem při setkáních, ale i 
povzbuzením, když bylo třeba, získával přátelské 

sympatie obyvatel města. Obzvláštní vážnosti a 
uznání požíval u členů tehdejšího Svazu pro-
tifašistických bojovníků (dnes Svazu bojovníků 
za svobodu). Několik let pracoval jako předseda 
místní odbočky. Jeho blízkými přáteli a spolupra-
covníky byli MUDr. Petr Odehnal a Ing. Antonín 
Valenta. Josef Batelka byl zatčen jako student 
architektury po smrti Jana Opletala a vězněn 
zejména v  Sachsenhausenu. Válečné zážitky 
trvale ovlivnily jeho životní postoje a projevily 
se i v jeho literární, zejména básnické tvorbě. 
Josefu Batelkovi zachovávají trvalou vzpomínku 
všichni členové evangelického sboru, kteří ho 
znali. Vzpomínají s láskou a vděčností.

 Jana Černá
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